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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна «Публічні фінанси» забезпечує теоретичну підготовку та набуття і закріплення практичних навичок щодо 

організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики, методів та інструментів управління 

публічними фінансами, розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць. 

Важливим при цьому є вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство, розкриття законів 

побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичних засад системи державного фінансового регулювання в 

ринковій економіці.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

3 семестр 

Модуль 1. «Економічний зміст та сутність публічних фінансів» 100 
Тема 1. Сутність, призначення і роль 

публічних фінансів 
2/2 

Знати фінансову термінологію, вміти 

аналізувати бюджетне законодавство у сфері 

публічних фінансів та застосовувати його на 
практиці. 

Вміти характеризувати бюджет як основний 

фінансовий план держави. Вміти формувати та 
аналізувати основні документи, які 

використовуються на всіх стадіях бюджетного 

процесу (державного та місцевого).  
Виявляти причини, оцінювати наслідки 

виникнення дефіциту й шукати джерела його 
фінансування. 

Вміти характеризувати сучасний стан 

бюджетної системи України, виявляти 
проблеми її функціонування та знати тенденції 

її розвитку. 

Здача 

практичних 

робіт. Написання 
тестів, ессе. 

Розв’язок задач. 

Виконання 
самостійної 

роботи (в т.ч. в 

elearn) 

Розподіл балів за 

видами робіт 

відповідно до 
критеріїв 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. Бюджет як основний 
фінансовий план держави 

2/2 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування 
2/2 

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова 

бюджетної системи України 
2/2 

Модуль 2. «Складові публічних фінансів» 100 
Тема 5. Система доходів бюджету 4/4 Знати класифікацію доходів та видатків 

бюджету, вміти аналізувати склад доходів та 
видатків державного і місцевих бюджетів 

України, володіти навичками планування 

доходів та видатків бюджету держави. Знати 
види та причин функціонування соціальних 

позабюджетних фондів, їх класифікації, 

механізму функціонування та фінансування. 
Розуміти зміст поняття «державне 

підприємство», знати його ознаки; вміти 

характеризувати особливості їх 
функціонування. 

Здача 

практичних 
робіт. Написання 

тестів, ессе. 

Розв’язок задач. 
Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. в 
elearn) 

Розподіл балів за 

видами робіт 
відповідно до 

критеріїв 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 6. Система видатків бюджету 4/4 

Тема 7. Соціальні позабюджетні 
фонди 

4/4 

Тема 8. Фінанси державних 
підприємств 

2/2 

Модуль 3. «Основні напрями видатків Державного бюджету» 100 
Тема 9. Видатки бюджету на 

соціальний захист населення і 
соціальну сферу 

4/4 

Знати призначення та порядок планування 

видатків бюджетів та вміти здійснювати їх 
аналіз на економічну діяльність держави та 

науку, соціальний захист населення і 

соціальну сферу, оборону, органи державної 
влади та місцевого самоврядування, 

Здача 

практичних 
робіт. Написання 

тестів, ессе. 

Розв’язок задач. 
Виконання 

Розподіл балів за 

видами робіт 
відповідно до 

критеріїв 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 10. Видатки бюджету на 

оборону та управління, економічну 
діяльність держави та науку 

2/2 
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Тема 11. Видатки бюджету на 

обслуговування державного боргу 
2/2 

обслуговування державного і місцевого 
боргу. 

самостійної 
роботи (в т.ч. в 

elearn) 

Всього за 3 семестр 70 

Екзамен 30 

Всього за семестр 100 

4 семестр 

Модуль 4. «Організація місцевих фінансів, місцеві бюджети» 100 
Тема 12. Cутність, складові та засади 
організації місцевих фінансів 

 

2/2 

знати: принципи організації і структуру 

місцевих бюджетів; порядок формування 

та використання фінансових ресурсів 

органів місцевого самоврядування;   

вміти аналізувати та планувати доходи і 

видатки місцевих бюджетів 

розуміти порядок формування та 

використання фінансових ресурсів 

органів місцевого самоврядування 

Здача 
практичних 

робіт. 

Написання 
тестів. 

Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок задач. 

Виконання та 
здача 

практичних 

робіт і тестів в 
eLearn. 

Модульна 

тестова робота 
в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно з 
журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 13. Місцеві бюджети як основа 
фінансової бази місцевих органів 

влади 

2/2 

Тема 14.Формування дохідної бази 
місцевих бюджетів 

4/4 

Тема 15. Система видатків місцевих 

бюджетів 
4/4 

Модуль 5. «Бюджетний процес на місцевому рівні  та бюджетне регулювання, фінансова 

діяльність підприємств місцевого господарства» 

100 

Тема 16. Фінансове вирівнювання та 

бюджетне регулювання місцевих 

бюджетів  

2/2 знати: цілі, завдання, порядок бюджетного 

регулювання на місцевому рівні; етапи 

формування і виконання місцевих бюджетів;  
вміти пояснювати закономірності у сфері 

фінансових відносин держави, місцевих 

органів влади, комунальних господарств та 
населення;  

аналізувати і планувати доходи і видатки 

підприємств житлово-комунального 
господарства; 

використовувати формульний підхід для 

визначення обсягу між- 
бюджетних трансфертів 

Здача 

практичних 

робіт. 
Написання 

тестів. 

Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 
Розв’язок задач. 

Виконання та 

здача 

практичних 
робіт і тестів в 

eLearn. 

Модульна 
тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 
робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 17. Бюджетний процес на 

місцевому рівні 
4/4 

Тема 18. Фінанси підприємств 

комунального господарства 
2/2 

Тема 19. Фінансова діяльність 

житлово-експлуатаціійного 

комплексу 

2/2 

Модуль 6. «Фінансова політика та управління місцевими фінансами» 100 

Тема 20. Фінансова політика 

місцевих органів влади 

2/2 знати процес казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, 

систему виконавчих органів влади; 

вміти оцінювати ефективність 

використання бюджетних коштів на 

місцевому рівні. 

Здача 

практичних 
робіт. 

Написання 

тестів. 
Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn). 

Розв’язок задач. 

Виконання та 

здача 
практичних 

робіт і тестів в 

eLearn. 
Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 
Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 
оцінювання в 

eLearn. 

Тема 21. Управління 

місцевими фінансами в 

Україні 

4/4 

Тема 22. Світовий досвід 

організації місцевих фінансів 

2/2 

  

Всього за 4 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

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

мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


