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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Фінанси територіальних громад» спрямована на формування у студентів базових 
теоретичних знань стосовно закономірностей функціонування фінансів територіальних громад, а також – на 
набуття  навиків щодо практичного застосування прийомів і методів розробки, прийняття та реалізації  
фінансових рішень  з питань формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад. 

 

Структура курсу 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1  Фінансові ресурси 
територіальної громади 

 Знати передумови об’єднання територіальних 
громад в умовах децентралізації. Володіти 
знаннями щодо організації та принципів 
функціонування системи місцевого 
самоврядування ОТГ. Розуміти сутність поняття 
«фінансові ресурси територіальної громади» та 
знати їх склад. Вміти охарактеризувати складові 
фінансових ресурсів ОТГ. Знати правове 
забезпечення управління фінансовими 
ресурсами територіальних громад. 

Питання, 
практичні 
завдання, 
кейси  

2 Видатки бюджетів 
територіальних громад        

 Оперувати знаннями щодо видаткових 
повноважень органів місцевого самоврядування. 
Знати принципи формування видаткової частини 
місцевих бюджетів. Знати бюджету класифікацію 
видатків місцевих бюджетів. Вміти 
охарактеризувати  видатки, що здійснюються з 
бюджетів місцевого самоврядування.  Розуміти 

Питання, 
практичні 
завдання  
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механізм перерозподілу коштів між місцевими 
бюджетами на здійснення видатків місцевих 
бюджетів. Знати сутність та вміти 
використовувати програмно-цільовий метод 
складання бюджету. Вміти систематизувати та 
аналізувати інформацію, необхідну для 
формування бюджетних програм та оцінки їх 
ефективності. Давати оцінку наслідкам 
бюджетної реформи задля удосконалення 
видатків місцевих бюджетів.   

3  Доходи бюджетів 
територіальних громад 

Розуміти сутність поняття «доходи». Знати 
класифікацію доходів місцевих бюджетів 
України. Оперувати знаннями щодо механізму 
формування доходів місцевих бюджетів за 
рахунок податкових надходжень. Вміти 
охарактеризувати місцеві податки і збори.  Знати 
джерела неподаткових  надходжень, доходів від 
операцій з капіталом та види трансфертів.   
Володіти знаннями щодо джерел формування 
цільових фондів, утворених місцевими радами. 
Давати оцінку новим можливостям органів 
місцевого самоврядування у формуванні 
бюджетних доходів. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4 Міжбюджетні трансферти 
територіальних громад 

Володіти знаннями щодо змісту міжбюджетних 
відносин та передумов їх виникнення. Знати 
особливості організації міжбюджетних відносин 
в  Україні. Вміти виокремлювати суб'єктів 
міжбюджетних відносин. Знати види бюджетних 
трансфертів, алгоритм розрахунку базової та 
реверсної дотацій і порядок їх перерахування. 
Оперувати знаннями щодо видів субвенцій 
місцевим бюджетам. Знати особливості 
механізму надання медичної та освітньої 
субвенції.  Розуміти зміст міжбюджетної 
реформи та її вплив на місцеві фінанси. Давати 
оцінку новим можливостям вирішення проблем 
територіальних громад за допомогою 
міжбюджетних трансфертів. 

Питання, 
практичні 
завдання 

5  Потенційні джерела 
залучення ресурсів для 
територіальної громади 

Оперувати знаннями щодо можливості залучення 
додаткових джерел фінансових ресурсів для 
потреб територіальної громади, вміти їх 
охарактеризувати. Знати про міжнародні 
програми фінансування проектів на засадах 
співфінансування з органами місцевого 
самоврядування. Володіти знаннями щодо 
залучення органами місцевого самоврядування 
міжнародних грантів. Знати механізм участі 

Питання, 
кейси  
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органів місцевого самоврядування в реалізації 
інвестиційних проектів на умовах 
співфінансування з іншими суб’єктами 
(державою, іншими органами місцевого 
самоврядування, територіальною громадою). 
Вміти застосовувати механізм державно-
приватного партнерства на місцевому рівні. 
Володіти інформацією щодо залучення інших 
альтернативних джерел ресурсів ( від продажу 
земельних ділянок або прав на них на 
конкурентних засада; від самооподаткування; 
від здійснення місцевих запозичень тощо).Знати 
організаційні засади та процедуру заснування 
фондів розвитку громад.   

6 Бюджетний процес на 
місцевому рівні 

Володіти знаннями щодо особливостей 
бюджетного процесу на рівні територіальної 
громади.  Знати повноваження учасників 
бюджетного процесу; права та обов’язки 
органів місцевого самоврядування у 
бюджетному процесі. Оперувати знаннями 
щодо організації бюджетного планування на 
рівні територіальної громади. Вміти 
розраховувати планові показники доходів і 
видатків бюджетів територіальної громади. 
Здійснювати оцінку новацій бюджетного 
процесу на місцевому рівні.  Вміти оцінювати 
фінансову спроможність громад  та територій  
та приймати зважені управлінські рішення. 
Знати методику та   порядок розрахунку 
фінансової спроможності перспективної 
об’єднаної територіальної громади.   

Питання, 
творче 
завдання 

7 Участь громадянського 
суспільства в управлінні 
фінансами територіальних 
громад 
 
 
 
 
 
 
 

Розуміти сутність поняття «демократія участі» та 
її основні ідеї. Знати правову базу 
партисипаторної демократії та «сходинки участі» 
громадськості в управлінні фінансами 
територіальної громади.  Вміти оцінити переваги 
залучення громадськості до управління 
фінансами територіальної громади. Володіти 
знаннями щодо форм участі громадян у 
самоврядуванні.  Знати про органи 
самоорганізації населення та їх участь в 
управлінні фінансами територіальної громади. 
Оперувати знаннями щодо діяльності 
громадських рад як механізму участі у 
формуванні владних рішень. 
  

Питання, 
творче 
завдання  
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Заліковий модуль 1 (теми 1-3) 
Усне опитування під час заняття (3 теми по 10  балів = 30 балів)  
Модульна контрольна  робота = 70 балів 

30 

Заліковий модуль 2 (теми 4-7)  
Усне опитування під час заняття (4 теми по 10  балів = 40 балів)  
Ректорська контрольна  робота = 60 балів 

40 

Заліковий модуль 3 
Написання КПІЗ = 40 балів 
Захист КПІЗ = 40 балів 
Участь в тренінгу= 20 балів 

30 

 
 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 
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FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 


