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Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Місцеві фінанси” належить до блоку обов'язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності – 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань щодо сутності та механізму 

функціонування місцевих фінансів, їх ролі в економічному і соціальному розвитку країни та адміністративно-

територіальних утворень, а також на вироблення практичних навичок з управління фінансовими ресурсами 

органів місцевого самоврядування, бюджетним процесом, місцевими бюджетами. Дисципліна орієнтує на 

пошук ефективних рішень у сфері управління місцевими фінансами, що набуває особливої актуальності в 

умовах фінансової децентралізації. 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Місцеві фінанси, їх 

сутність, склад і місце 

у фінансовій системі 

держави 

Знати економічну термінологію місцевих фінансів, 

сутність, функції і принципи їх організації. Аналізувати 

розвиток інституту місцевого самоврядування. Знати 

місце місцевих фінансів у фінансовій системі держави.  

Тести, 

питання  

2 / 2 2. Державна 

регіональна політика: 

зміст, цілі та роль у 

розвитку місцевого 

самоврядування 

Знати зміст, мету та принципи державної регіональної 

політики України. Вміти аналізувати вплив державної 

регіональної політики на місцеві фінанси. Знати 

інструменти фінансового забезпечення державної 

регіональної політики. 

 

Тести, 

питання 

2 / 2 3. Децентралізація 

влади в Україні та її 

вплив на місцеві 

Знати нормативно-правову базу, що регламентує 

процес децентралізації в Україні. Вміти розмежовувати 

завдання держави і органів місцевого самоврядування. 

Тести, 

питання 
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фінанси Вміти аналізувати процес формування спроможних 

територіальних громад.  

2 / 2 4. Фінансова політика 

органів місцевого 

самоврядування 

Знати нормативно-правові акти, які регулюють 

функціонування місцевих фінансів та визначають 

напрямки і шляхи реалізації політики органів місцевого 

самоврядування. Вміти аналізувати рішення, що 

приймаються у сфері фінансової політики на місцевому 

рівні, виявляти наявні проблеми та пропонувати шляхи 

їх вирішення. 

Тести, 

питання 

2 / 2 5. Фінансові ресурси 

органів місцевого 

самоврядування 

Знати склад фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування та нормативно-правові акти, які 

регулюють їх формування та використання. Вміти 

аналізувати роль місцевих бюджетів як основи 

фінансової бази органів місцевого самоврядування. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 6. Фінансове 

забезпечення 

підприємств 

комунальної власності 

Знати нормативно-правову базу, що регламентує 

організацію фінансів підприємств комунальної 

власності. Вміти аналізувати стан комунального 

господарства, формування та використання фінансових 

ресурсів підприємств комунальної власності. Вміти 

розробляти пропозиції щодо зміцнення фінансового 

стану підприємств комунальної власності. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 7. Формування доходів 

місцевих бюджетів 

Знати склад та класифікацію доходів місцевих 

бюджетів. Здійснювати аналіз дохідної бази місцевих 

бюджетів та виявляти проблеми та визначати напрямки 

їх вирішення. Вміти обґрунтовувати шляхи зміцнення 

дохідної бази місцевих бюджетів в умовах реформи 

місцевого самоврядування. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 8. Місцеві податки і 

збори в доходах 

місцевих бюджетів 

Знати склад місцевих податків і зборів. Володіти 

навиками розрахунку місцевих податків і зборів, 

здійснювати аналіз динаміки їх надходжень, давати 

оцінку ефективності справляння місцевих податків і 

зборів та пропонувати шляхи підвищення їх ролі у 

формуванні фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 9. Міжбюджетні 

трансферти у 

фінансовому 

забезпеченні органів 

місцевого 

самоврядування 

Знати зміст бюджетного регулювання та фінансового 

вирівнювання, аналізувати їх вплив на соціально-

економічний розвиток громад. Знати види та порядок 

розрахунку бюджетних трансфертів місцевих бюджетів. 

Аналізувати вплив міжбюджетних трансфертів на 

місцеві бюджети та реалізацію державної регіональної і 

фінансової політики. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 10. Місцеві 

запозичення та їх роль 

у формуванні  доходів 

місцевих бюджетів 

Знати нормативно-правову базу, що регламентує 

порядок здійснення місцевих запозичень і надання 

місцевих гарантій. Володіти основами управління 

місцевим боргом. Знати механізм здійснення місцевих 

запозичень. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 11. Система видатків 

місцевих бюджетів 

Знати склад та класифікацію видатків місцевих 

бюджетів і критерії розмежування видатків між видами 

бюджетів. Вміти аналізувати структуру видатків 

місцевих бюджетів та обґрунтовувати напрямки її 

Задачі, 

тести 
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оптимізації.  

2 / 2 12. Особливості 

бюджетного процесу 

на рівні місцевого 

самоврядування 

Знати стадії та процедури бюджетного процесу на рівні 

місцевих бюджетів, повноваження та відповідальність 

учасників бюджетного процесу. Аналізувати 

результативність бюджетного процесу та 

обґрунтовувати шляхи його вдосконалення. 

Тести, 

питання 

2 / 2 13. Складання проекту 

місцевого бюджету 

Знати методи бюджетного планування і прогнозування. 

Знати послідовність складання проекту місцевого 

бюджету. Володіти основами планування доходів і 

видатків місцевих бюджетів за програмно-цільовим 

методом та кошторисного планування. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 14. Форми участі 

громадян у 

бюджетному процесі 

Знати форми участі громадян у бюджетному процесі в 

контексті забезпечення публічності та прозорості 

управління на місцевому рівні. Знати та вміти 

використовувати інструментарій комунікації органів 

місцевого самоврядування з населенням, громадськими 

організаціями, засобами масової інформації 

Тести, 

питання 

2 / 2 15. Формування і 

реалізація бюджетів 

участі 

Знати зміст та значення бюджетів участі. Знати етапи 

формування та реалізації бюджетів участі. Вміти 

розробляти умови проведення конкурсів для 

формування бюджету участі. 

Тести, 

питання 

2 / 2 16. Основи складання 

бюджету для громадян 

Розуміти необхідність бюджету для громадян як 

інструменту забезпечення прозорості бюджетного 

процесу. Вміти обробляти бюджетну інформацію для 

складання бюджету для громадян.  

Тести, 

питання 

2 / 2 17. Бюджетна 

прозорість: суть, 

значення та шляхи 

підвищення 

Знати сутність та значення бюджетної прозорості для 

успішної діяльності органів місцевого самоврядування. 

Знати нормативно-правове забезпечення бюджетної 

прозорості. Вміти аналізувати стан бюджетної 

прозорості на місцевому рівні та обґрунтовувати шляхи 

щодо її покращення. 

Тести, 

питання 

2 / 2 18. Фінансовий 

контроль на місцевому 

рівні 

Знати зміст, принципи організації та завдання 

фінансового контролю на місцевому рівні. Знати 

повноваження органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій у сфері фінансового контролю 

та обґрунтовувати пропозиції щодо підвищення його 

ефективності. 

Тести, 

питання 

2 / 2 19. Корупційні ризики 

в управлінні 

місцевими фінансами 

Знати сутність явища корупції та основні положення 

антикорупційного законодавства України. Розуміти 

негативні наслідки корупції у сфері місцевих фінансів. 

Вміти обґрунтовувати шляхи мінімізації корупційних 

ризиків та усунення їх негативних наслідків у сфері 

місцевих фінансів. 

Тести, 

питання 

2 / 2 20. Зарубіжні 

стандарти організації 

місцевих фінансів 

Знати основні міжнародні стандарти організації 

місцевих фінансів. Вміти аналізувати досвід зарубіжних 

країн щодо фінансового забезпечення місцевої влади та 

обґрунтовувати напрямки імплементації в Україні 

кращої зарубіжної практики. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

 

● У процесі вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентація результатів виконаних 

завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного індивідуального 

завдання; оцінювання результатів самостійної роботи; аргументованість наукової дискусії; інші види 

індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3008
http://dx.doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.05
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_17.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_17.pdf
https://www.hrpub.org/download/20211130/UJAF33-12225345.pdf
http://soskin.info/en/ea/2019/178-7-%208/Economic-Annals-V178-02
http://fkd.org.ua/article/view/163927
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Оцінювання 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Місцеві фінанси» визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Екзамен Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитування під час 

заняття (теми 1-11) – 5 

балів за тему –макс. 

55 балів. 

 

Модульна робота 

– макс. 45 балів 

Опитування під час 

заняття (теми 12-20) – 5 

балів за тему –макс. 45 

балів. 

 

Модульна робота 

– макс. 55 балів  

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 

 

Виконання завдань під 

час тренінгу – макс. 20 

балів 

Тестові завдання (10 

тестів по 2 бали за 

тест) – макс. 20 балів  

 

Задача – 40 балів 

 

Теоретичне питання 

– макс. 40 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


