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1. Мета опанування дисципліни: вивчення  теоретичних  аспектів  та набуття 
практичних навичок реалізації фінансових відносин, що виникають в процесі 
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів при реалізації 
державними та місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань. 

2. Завдання: вивчення сутності публічних фінансів та їх елементів; 
формування знань щодо складових бюджету і бюджетної системи держави; 
засвоєння сутності і складових державних доходів та видатків; вивчення податкової 
системи держави та її джерел формування; засвоєння механізмів формування 
державного боргу та державних кредитів; вивчення сутності місцевих фінансів і їх 
місця у складі фінансової системи України; вивчення місцевих бюджетів як 
визначальної ланки місцевих фінансів; дослідження механізмів формування 
фінансових ресурсів місцевого самоврядування; вивчення підходів до планування і 
порядку фінансування видатків місцевих бюджетів; вивчення міжбюджетних 
відносин та їх складових; вивчення організаційних механізмів управління фінансами 
та реалізації фінансового контролю на регіональному рівні; формування знань щодо 
фінансового забезпечення підприємств комунальної власності. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
предмета, мети, завдань і змісту публічних фінансів; 
особливостей управління публічними фінансами на місцевому та державному 

рівнях; 
сутності процесів формування державних доходів та видатків; 
механізмів управління фінансами та реалізації фінансового контролю на 

державному та на муніципальному рівнях. 
застосування знань і розумінь: 
уміння реалізовувати прийоми фінансового планування та аналізу стосовно 

публічних фінансів; 
уміння застосовувати прийоми фінансового управління з урахуванням 

особливостей та рівнів державного управління; 
уміння реалізувати механізми бюджетного планування на різних рівнях; 
уміння визначати ефективність управління публічними фінансами 
4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Публічні фінанси державного рівня 
Тема 1. Сутність та складові публічних фінансів 
Тема 2. Бюджет і бюджетна система 



Тема 3. Державні доходи і видатки 
Тема 4. Податкова система держави 
Тема 5. Державний кредит і державний борг 
Змістовий модуль 2.  Публічні фінанси регіонального рівня 
Тема 6. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України 
Тема 7. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів 
Тема 8. Фінансові ресурси місцевого самоврядування 
Тема 9. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 
Тема 10. Міжбюджетні відносини, їх складові 
Тема 11. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному 

рівні 
Тема 12. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності 
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