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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Фінанси територіальних громад» належить до блоку вибіркових 

дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань щодо сутності, призначення та особливостей функціонування 

фінансів територіальних громад, які забезпечуватимуть здатність висувати пропозиції та 

обґрунтовані рішення щодо формування і використання фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування; застосовувати сучасні технології бюджетування, інструменти 

державної підтримки розвитку місцевого бізнесу, розуміти методи бюджетного регулювання 

та набуття практичних навичок використання отриманих знань для обґрунтування складних 

професійних рішень та вирішення проблем у професійній діяльності за умов невизначеності, 

наявності ризиків і динамічних змін у сфері фінансів.  

Структура курсу 

№ 

п/п 

    Тема Результати навчання Завдання 

1. Сутність та засади 

організації 

об’єднання 

територіальних 

громад 

Знати сутність та засади організації процесу 

об’єднання адміністративно-територіальних 

одиниць у територіальні громади, принципи 

організації місцевого самоврядування та 

територіального розмежування громад. Знати і 

розуміти вплив процесів децентралізації на 

організацію місцевого самоврядування. 

Тести, 

питання 

2. Ресурсний потенціал 

територіальних 

громад 

Розуміти зміст, необхідність та призначення 

ресурсного потенціалу ТГ, просторового 

планування та зонування територій; знати склад 

ресурсного потенціалу та повноваження органів 

місцевого самоврядування в управлінні 

земельними ресурсами ТГ; уміти визначати 

ресурсного потенціал самодостатньої 

територіальної громади. 

Тести, 

питання 
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3. Фінансові ресурси 

територіальних 

громад 

Вивчити зміст та склад фінансових ресурсів 

територіальних громад, чинники їх формування 

і правового забезпечення. Володіти знаннями 

про джерела формування фінансових ресурсів 

ТГ (бюджетні, інвестиційні, кредитні та 

грантові), вміти їх оцінювати з позиції 

достатності для ефективного розвитку громади; 

володіти знаннями про застосування різних 

видів кредитних та інвестиційних ресурсів ТГ. 

Тести, 

питання 

4. Бюджети 

територіальних 

громад у складі 

місцевих бюджетів: 

доходи, видатки, 

міжбюджетні 

трансферти 

Володіти категорійним і понятійним апаратом 

щодо доходів, видатків бюджетів ТГ, 

міжбюджетних трансфертів; розуміти основи 

побудови, механізму функціонування та 

діагностики стану дохідної та видаткової частин 

бюджетів територіальних громад; вміти 

виявляти та оцінювати вплив внутрішніх і 

зовнішніх чинників на формування політики 

доходів і видатків адміністративних утворень; 

знати основні аспекти ПЦМ складання бюджету 

та уміти оцінювати ефективність бюджетних 

програм. 

Тести, 

питання, 

задачі 

5. Фінансова 

спроможність 

територіальних 

громад 

Знати зміст і розуміти необхідність фінансової 

спроможності територіальних громад, вміти 

розраховувати та оцінювати показники 

фінансової спроможності ТГ, а також володіти 

інформацією щодо пошуку додаткових джерел 

фінансових ресурсів, які можуть бути залучені 

територіальною громадою для фінансування 

власних потреб; пошуку резервів наповнення 

бюджету територіальної громади. 

Тести, 

питання, 

задачі  

6. Фінанси 

комунальних 

підприємств у сфері 

економічної 

діяльності 

територіальних 

громад 

Володіти знаннями щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств 

комунальної власності, вміти аналізувати їх 

фінансовий стан та результативні показники 

діяльності; визначення впливу діяльності 

підприємств і організацій комунальної власності 

на соціально-економічний розвиток території.  

Тести, 

питання, 

задачі 

7. Фінанси 

комунальних 

установ соціальної 

сфери 

територіальних 

громад 

Вивчити основи організації фінансів 

комунальних установ соціальної сфери в межах 

ТГ: формування кошторису бюджетних установ 

освіти, культури, медичних закладів, закладів із 

надання соціальних та адміністративних послуг; 

вміти визначати потреби населення громади в 

соціальних послугах та оцінювати ефективність 

їх надання. 

Тести, 

питання, 

задачі 

8. Фінансові 

інструменти 

сприяння розвитку 

місцевого бізнесу 

Розуміти зміст та необхідність розвитку 

місцевого бізнесу для ТГ; знати інструменти 

фінансової підтримки та сприяння розвитку 

підприємництва на території громади; 

ознайомитись із видами сприяння і підтримки 

місцевого бізнесу. 

Тести, 

питання 
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9. Потенційні джерела 

залучення 

фінансових ресурсів 

територіальних 

громад 

Володіти знаннями про потенційні джерела 

залучення фінансових ресурсів до ТГ шляхом 

активної участі у міжнародних програмах, 

інвестиційних проектах, застосуванні ДПП та 

ін.); розуміти сутність фандрайзингу, його 

принципи; знати особливості залучення грантів, 

методи роботи фандрайзерів, етапи 

фандрайзингової діяльності, основні принципи 

складання заявок на залучення грантів; вміти 

здійснювати пошук донора, гранту, проводити 

аналіз і моніторинг проектів. 

Тести, 

питання 

10. Зарубіжний досвід 

організації фінансів 

територіальних 

громад: уроки для 

України 

Ознайомитись із зарубіжним досвідом 

організації фінансів територіальних громад, 

зокрема щодо механізму взаємодії органів влади 

та громадськості в процесі управління 

фінансовими ресурсами територіальних громад, 

організаційних аспекти забезпечення бюджетної 

транспарентності, проведення бюджетних 

слухань та інших форм залучення громадян до 

управління фінансовими ресурсами ТГ. 

Тести, 

питання 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни «Фінанси територіальних громад» використовуються 

такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, 

тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної 

контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; 

оцінювання результатів самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; 

інші види індивідуальних і групових завдань; залік. 

Політика щодо дедлайнів і 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 заліку 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. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Фінанси територіальних 

громад» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

Заліковий модуль  3 

30 % 40 % 30 % 

1. Опитування під час занять – 8 

балів за тему (1-5 теми) – макс. 40 

балів. 

2. Модульна контрольна робота 

– макс. 60 балів 

1. Опитування під час занять 

(6-10 теми) 5 балів за тему – 

макс. 25 балів. 

2. Ректорська контрольна 

робота (1-10 теми) – макс. 75 

балів 

1. Підготовка КПІЗ – макс. 30 

балів. 

2. Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 

3. Участь у тренінгах – макс. 30 

балів 

 

 

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-21986-4
https://www.clgf.org.uk/resource-centre/knowledge-hub/topic-local-government-finance/?start=30&page=7&subtopic=19
https://www.clgf.org.uk/resource-centre/knowledge-hub/topic-local-government-finance/?start=30&page=7&subtopic=19
https://www.amazon.com/Richard-W-Tresch/e/B001H6MZ5E/ref=dp_byline_cont_book_1


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) 
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