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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка анотація 

дисципліни 

Публічні фінанси охоплюють доходи та видатки центрального й 

місцевого урядів, а також фондів обов’язкового соціального страхування, та 

структурні зв’язки між ними. Система публічних фінансів повинна 

забезпечувати ефективне виконання державою своїх функцій. Глобалізація 

істотно змінює традиційне розуміння публічних фінансів, посилює взаємну 

інтеграцію країн та збільшує потребу в колективних діях, змушує 

розглядати такі фінанси не лише як регулятор локальних і національних 

проблем, а і як важливий елемент розв’язання глобальних проблем людства. 

Мета дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Публічні фінанси» 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. 

Метою вивчення дисципліни «Публічні фінанси» є засвоєння 

теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо 

використання методів та інструментарію управління публічними фінансами. 

Завдання вивчення дисципліни «Публічні фінанси» полягають у:  

 оволодіти теоретичними та організаційними основами публічних 

https://financial.lnu.edu.ua/employee/petyk-lyubov-orestivna
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tel:+380322450656
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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. 
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Обсяг курсу 

Аудиторні години:     45 годин,з них: 

лекції                           27 годин  

практичні заняття      18 годин. 

самостійна робота   45 годин 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати 

- сутність, функцій та роль публічних фінансів як складової фінансової 

системи держави;  

- основні структурні елементи фінансової системи України;  

- зміст державної фінансової політики та механізму її реалізації; 

- організаційні основи управління публічними фінансами; основні форми, 

методи та інструменти фінансового впливу; 

- нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів;  

- основні методи мобілізації публічних доходів;  

- сутність, основні елементи та принципи побудови оптимальної 

податкової системи;  

- місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин; 

- сутність та методи бюджетного планування;  

- поняття, причини, види та шляхи оптимізації бюджетного дефіциту;  

- суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення 

економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в 

умовах ринкових відносин;  

- сутність, види та основні принципи організації централізованих фондів 

фінансових ресурсів цільовою призначення; 

- економічну суть державного кредиту, його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту;  

б) уміти 

- розробляти заходи щодо вибору доцільних інструментів регуляторного 

впливу держави на господарські процеси з метою досягнення економічної 

раціональності;  

- розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної 

рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб’єктів;  

- готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) 

виходячи із оцінки фінансового забезпечення та добору адекватних 

механізмів впровадження державно-управлінських рішень;  

- організовувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним 

бюджетом, виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми 

співпраці з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-

фінансовими установами;  

- розробляти пропозиції до регіональних програм соціально-

економічного розвитку, державних та регіональних цільових програм, 

спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку;  

- оцінювати стан соціально-економічного розвитку країни, території, 

галузі, виходячи з системного аналізу показників державного бюджету; 

- готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді на підставі 

статистичного аналізу показників виконання місцевого бюджету, розвитку 

території, галузі;  

- готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо виконання 

бюджету, обслуговування боргу на підставі статистичного аналізу 

показників розвитку територій чи галузей. 

Ключові слова 

Публічні фінанси, фінансова система, публічні фонди, фінансова політика, 

фінансовий механізм, публічні доходи, публічні видатки, бюджетне 

фінансування, податкова система, податкова політика, бюджет, бюджетна 

система, державний кредит, державний борг, місцеві бюджети, фонди 

фінансових ресурсів цільового призначення. 
  



Формат курсу 
Очний /заочний 

Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій. 

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 
Підсумковий контроль, 

форма 
Поточний контроль/ залік. 

Пререквізити «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Фінанси»; «Гроші і кредит»; 

«Страхування»; «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

 

Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів 

Необхідне обладнання 
Проектор та інші мультимедійні засоби, роздаткові матеріали, підключення 

до мережі Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співідношенням:  

 практичні (семінарські)/ самостійні/ модулі 50% семестрової оцінки. 

Максимальнакількість – 50 балів 

 залік - 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів 

Підсумкова максимальна кількість – 100балів. 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують 

декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності:списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять) курсує обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 

карантин ) навчання може відбуватись в он-лайн формі.Студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка надається викладачем виключно в освітніх цілях, є 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

 

 

 

 

 

1. Фінанси як економічна категорія. 

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. Фінансова система 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до заліку чи 

екзамену 

7. На яких принципах будується фінансова система країни 

8. На розв'язання якихзавдань 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'єкту правління 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. Назвітьджерелафінансового права, якірегулюютьфінансову 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. Назвітьд жерела формування публічних доходів 

34. Назвіть основні методи мобілізації публічних доходів 

35. Розкрийте сутність публічних видатків 

36. Охарактеризуйте структуру системи публічних видатків 

37. Охарактеризуйте видатки бюджету 

38. Які методи бюджетного фінансування вам відомі 

39. Наведітькласифікаціюбюджетнихвидатків 

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 функціїп одатків 

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 системиУкраїни 

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 методимобілізаціїдоходівдержавного 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 

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. Назвітьвідмінностіміждержавним 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 
Опитування Опитування проводиться на семінарських та практичних заняттях у вигляді 

есе, кейсу, тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

  



 

 

 

                  СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тиж-

день 

 

Тема 

Форма  

заняття/ 

години 

Результати навчання Завдання 

1 2 3 4 5 

1/1 

Тема 1. Публічні 

фінанси як складова 

фінансової системи 

 

Лекція/ 

семінар 

 

1 год./1 год. 

Знатиісторичні та економічні передумови 

виникнення фінансів, їх суспільне призначення, 

підходи до структуризації фінансової системи, 

основних ланок сучасної системи публічних 

фінансів України 

Вмітивизначати мету та основні завдання 

прогнозних та програмних документів 

економічного і соціального розвитку 

Аналізуватиключові проблеми соціально-

економічного розвитку; розробку та реалізацію 

заходів щодо орієнтації та вибору доцільних 

інструментів регуляторного впливу держави та її 

інституцій на господарські процеси 

Тестові 

завдання. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

 

Розв’язок 

задач. 

 

Есе. 

 

Кейси. 

 

Доповіді та 

презентації 

1/1 

Тема 2.Державна 

фінансова політика 

та механізм її 

реалізації 

 

Лекція/ 

практична 

 

1 год./1 год 

Знатизміст, завдання та складові фінансової 

політики; напрямки реалізації державної 

фінансової політики; поняття та структуру 

фінансового механізму, інструментарій аналізу 

макроекономічних показників 

Вмітипрогнозувати наслідки реалізації програм 

економічного та соціального розвитку держави та 

регіонів з урахуванням впливу чинників 

макросередовища; застосовувати методи 

експертних оцінок для прогнозування наслідків 

реалізації програм економічного та соціального 

розвитку держави та регіонів 

Аналізуватинапрямки реалізації державної 

фінансової політики та макроекономічних 

показників. 

2/2 

Тема 3.Організаційні 

основи управління 

публічними 

фінансами 

Лекція/ 

семінар 

 

2 год./1 год 

Знатисистему управління публічними фінансами, 

основні форми, методи та інструменти фінансового 

впливу; принципи, на яких базується управління 

державними фінансами, склад фінансового апарату 

та його функції 

Вміти здійснювати оцінку ефективності процесу 

управління публічними фінансами, формувати 

напрями підвищення ефективності регуляторного 

впливу держави на фінансові відносини на макро- і 

мезорівнях 

Аналізуватирезультати оцінки ефективності 

процесу управління публічними фінансами та 

програмні документи, що сприяють підвищення 

ефективності регуляторного впливу держави на 

фінансові відносини на макро- і мезорівнях 

3/2 

Тема 4.Нормативно-

правові засади 

функціонування 

публічних фінансів 

Лекція/ 

практична 

 

2 год./1 год 

Знатинормативно-правові акти, що регулюють 

фінансові відносини в Україні, нормативно-

правову базу управління публічними фінансами в 

Україні, міжнародні правові акти у сфері публічних 

фінансів 

Вмітикерувати процесом реалізації демократичного 



врядування на загальнодержавному, 

територіальному і галузевому рівнях управління, 

визначати ефективність діючих форм і методів 

управлінської діяльності 

Аналізуватистратегію щодо удосконалення 

організаційної структури і функціонування 

публічних фінансів на основі чинного 

законодавства 

4/3 

Тема 5.Публічні 

доходи та публічні 

видатки 

Лекція/ 

практична 

 

2 год./2 год 

Знати зміст публічних доходів та методи їх 

мобілізації, джерела формування публічних 

доходів, сутність і призначення публічних 

видатків, бюджетного фінансування, класифікації 

видатків 

Вміти здійснювати обґрунтований вибір економіко-

математичних методів та моделей для аналізу 

фінансових показників, оцінювати стан соціально-

економічного розвитку країни, території, галузі на 

основі системного аналізу показників державного 

бюджету 

Аналізувати результати оцінки стану соціально-

економічного розвитку країни, території, галузі на 

основі системного аналізу показників державного 

бюджету 

5, 6/4 
Тема 6.Податки та 

податкова система 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год 

Знатиосновні елементи та принципи побудови 

оптимальної податкової системи, елементи системи 

оподаткування, класифікацію податків, особливості 

сучасної податкової політики України 

Вмітивизначати тенденції динаміки податкових 

надходжень до державного та місцевого бюджетів. 

Аналізуватиосновні напрями вдосконалення 

податкової системи з метою забезпечення сталого 

розвитку національної економіки. 

7/5 
Тема 7.Бюджет і 

бюджетна система 

Лекція/ 

семінар 

 

2 год./2 год 

Знатисутність, функції та матеріальний змісту 

бюджету; поняття бюджетної системи та 

бюджетного устрою, принципи побудови 

бюджетної системи; поняття бюджетної 

класифікації, сутність та методів бюджетного 

планування 

Вмітивизначати та обґрунтовувати основні 

напрями вдосконалення бюджетної системи та 

міжбюджетних відносин з метою забезпечення 

сталого розвитку національної економіки 

Аналізуватирегіональні програми соціально-

економічного розвитку, державні та регіональних 

цільові програми, спрямовані на підвищення 

ефективності соціально-економічного розвитку, 

виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів 

впровадження державно-управлінських рішень, 

використовуючи методологію системного аналізу 

та методики обчислення показників 

8, 9/6 
Тема 8.Державний 

бюджет України 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год 

Знатиоснови бюджетного законодавства України, 

структуру доходів державного бюджету, основні 

напрямки використання бюджетних коштів, 

фактори, що впливають на формування видатків 

державного бюджету, поняття, причини та шляхи 

оптимізації бюджетного дефіциту. 

Вміти здійснювати системний аналіз показників 

державного бюджету, оцінку структури доходів 



державного бюджету, аналіз основних напрямків 

використання бюджетних коштів, оцінку факторів, 

що впливають на формування видатків державного 

бюджету, визначати причини та шляхи оптимізації 

бюджетного дефіциту 

Аналізуватистан соціально-економічного розвитку 

країни, території, галузі, виходячи з системного 

аналізу показників державного бюджету 

10, 11/7 
Тема 9. Місцеві 

бюджети України 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год 

Знатипро місцеві фінанси, їх склад і значення, 

визначення та функції місцевих бюджетів, основні 

джерела доходів місцевих бюджетів, розмежування 

видів видатків між місцевими бюджетами, поняття 

бюджетної децентралізації 

Вміти здійснювати аналіз показників виконання та 

оцінку фінансової стійкості місцевого бюджету. 

Аналізуватиосновні напрями зміцнення доходної 

бази місцевих бюджетів з метою підвищення 

економічної самостійності адміністративно-

територіальних формувань. 

12/8 

Тема 10.Фонди 

фінансових ресурсів 

цільового 

призначення 

Лекція/ 

семінар 

 

2 год./2 год 

Знатисутність фондів фінансових ресурсів 

цільовою призначення, види державних цільових 

фондів, особливості організації основних 

державних цільових фондів України. 

Вміти визначати та обґрунтовувати основні 

напрями вдосконалення організації фондів 

фінансових ресурсів цільового призначення з 

метою забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку держави 

Аналізувати аналітичні довідки, пропозиції, 

доповіді щодо вдосконалення структури та 

підвищення ефективності функціонування фондів 

фінансових ресурсів цільового призначення на 

основі чинного законодавства з урахуванням 

досвіду європейських країн 
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Тема 11.Державний 

кредит і державний 

борг 

Лекція/ 

семінар 

 

3 год./2 год 

Знатисутність, функції та форми державного 

кредиту, відмінності державного кредиту від 

банківського, класифікацію державних позик, 

особливості та методи управління державним 

кредитом та державним боргом 

Вміти здійснювати оцінку ефективності державних 

кредитних операцій, визначати та обґрунтовувати 

основні напрями підвищення ефективності 

управління державним кредитом та державним 

боргом. 

Аналізувати виконання бюджету, обслуговування 

боргу на підставі статистичного аналізу показників 

розвитку територій чи галузей. 

   


