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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Обов'язкова для студентів

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
4
150
2
8
4
138

спеціальності

0,8
9,2
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у
економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних
утворень та механізм їх функціонування, формування навичок аналізу
забезпеченості органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими
ресурсами для реалізації функцій та задач в регіонах України.
Завдання: - вивчення суті і значення місцевих фінансів, засад їхнього
функціонування як одного з дійових важелів економічної політики місцевих
органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання доходів
органів місцевого самоврядування
Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих фондів місцевих громад у
грошовій формі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Тема 2. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів
Тема 3. Бюджетна політика на місцевому рівні
Тема 4. Управління місцевими фінансами в Україні
Тема 5. Формування дохідної оази місцевих бюджетів
Тема 6. Система видатків місцевих бюджетів
Тема 7. Міжбюджетні відносини та їх складові
Тема 8. Місцеві запозичення в Україні: стан, проблеми та перспективи
розвитку
Тема 9. Місцеві податки і збори у фінансовому забезпеченні місцевого
самоврядування

Тема 10. Фінанси підприємств комунального господарства
Тема 11. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу
Тема 12. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні
Тема 13. Основи організації фінансів місцевих органів влади у
зарубіжних країнах
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування
інституту місцевих фінансів
Тема 1. Сутність, складові та засади
8
1
1
6
організації місцевих фінансів
Тема
2.
Місцеві
бюджети
8
1
1
6
визначальна ланка місцевих фінансів
Тема 3. Бюджетна політика на
10
2
2
6
місцевому рівні
Тема 4. Управління місцевими
10
2
2
6
фінансами в Україні
Разом за змістовим модулем 1
32
4
4
24
Змістовий модуль 2. : Механізм управління місцевими фінансами.
Тема 5. Формування дохідної бази
11
2
9
місцевих бюджетів
Тема 6. Система видатків місцевих
2
11
9
бюджетів
Тема 7. Міжбюджетні відносини та їх
9
9
складові
Тема 8. Місцеві запозичення в
9
9
Україні:
стан,
проблеми
та
перспективи розвитку
Тема 9. Місцеві податки і збори у
9
9
фінансовому забезпеченні місцевого
самоврядування
Тема 10. Фінанси підприємств
9
9
комунального господарства
Тема 11. Фінансова діяльність
19
19
житлово- експлуатаційного комплексу
Тема 12. Управління фінансами і
19
19
фінансовий контроль на місцевому
рівні
Тема 13. Основи організації фінансів
18
18
місцевих органів влади у зарубіжних
країнах
Разом за змістовим модулем 2
118
4
114
Усього годин
150
8
4
138

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар - розгорнута бесіда ................... .
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Семінар - дискусія
2
Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів
Семінар - дискусія
3
Бюджетна політика на місцевому рівні
Семінар запитань і відповідей Управління місцевими фінансами
4
в Україні
Семінар з виконанням розрахункових задач Формування
5
дохідної оази місцевих бюджетів
Семінар з виконанням розрахункових задач Система видатків
6
місцевих бюджетів
Семінар запитань І відповідей Міжбюджетні відносини та їх
7
складові
Семінар запитань і відповідей
8
Місцеві запозичення в Україні: стан, проблеми та перспективи
розвитку
Семінар - дискусія
9
Місцеві податки і збори у фінансовому забезпеченні місцевого
самоврядування
Семінар запитань і відповідей
10
Фінанси підприємств комунального господарства
Семінар запитань і відповідей
11
Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу
Семінар запитань і відповідей
12
Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні
Семінар запитань і відповідей
13 Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних
країнах
Всього
1

Кількість
годин
1
1
2
2

4

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами діяльності місцевих
бюджетів та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Зміст самостійної роботи
самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Сутність казначейської системи України
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар - розгорнута
6
літератури для обговорення питань: Теоретичні засади
бесіда Сутність,
місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінансів.
складові та засади
Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут
організації місцевих
місцевих фінансів. Нормативно-правове регулювання
місцевих фінансів.
фінансів
Вид та тема
семінарських занять

Джерела [1, 2,4].

2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Семінар - дискусія
Місцеві бюджети визначальна ланка
місцевих фінансів

6

Семінар - дискусія
Бюджетна політика
на місцевому рівні

6

Семінар запитань і
відповідей
Управління місцевими фінансами в
Україні

6

1. Опрацювання

конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Наукові підходи до
визначення сутності місцевих бюджетів. Місцеві бюджети
як складова бюджетної системи України. Принципи
побудови місцевих бюджетів на сучасному етапі
державотворення. Необхідність і роль місцевих бюджетів
у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування.
Джерела [1, 2,4].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Концептуалізадія
бюджетної політики на місцевому рівні. Підходи та
принципи бюджетної політики на місцевому рівні. Механізм вироблення бюджетної політики на місце-вому
рівні. Проблемні аспекти і перспективи розвитку
бюджетної політики на місцевому рівні.
Джерела [1, 2, 4].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Бюджетний процес на
місцевому рівні. Планування та прогнозування доходів і
видатків місцевих бюджетів. Органи управління
місцевими
фінансами.
Казначейська
система
обслуговування місцевих бюджетів. Фінансовий контроль
на місцевому рівні.
Джерела [1, 2,4].
2. Самотестування,
3. Підготовка до презентації доповіді.

Разом змістовий
24
модуль 1
Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар з виконанням
9
літератури для обговорення питань: Трактування сутності
розрахункових задач
доходів
місцевих бюджетів.
Теоретичні
основи
Формування дохідної
класифікації доходів місцевих бюджетів. Склад доходів
бази місцевих
місцевих бюджетів України. Місцеві податки і збори в
системі доходів місцевих бюджетів. Цільові фонди: місце
бюджетів

Засоби
діагностик
и
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей
Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень
Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
і призначення у формуванні доходів. Місцеві позики і проведення
запозичення та їх роль у фінансовому забезпеченні практичних
місцевих органів влади. Проблеми мобілізації доходів розрахунків
місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення. Джерела [1,2,4].

9
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Система видатків
місцевих бюджетів

Семінар запитань і
відповідей
Міжбюджетні відносини та їх складові

9

Семінар запитань і
відповідей Місцеві
запозичення в
Україні: стан,
проблеми та
перспективи розвитку

9

Семінар - дискусія
Місцеві податки і
збори у фінансовому
забезпеченні
місцевого
самоврядування

9

Семінар запитань і
відповідей Фінанси
підприємств
комунального
господарства

9

Семінар запитань і
відповідей Фінансова
діяльність житловоексплуатаційного
комплексу

19

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Трактування сутності
видатків місцевих бюджетів. Теоретичні основи ]
класифікації видатків місцевих бюджетів. Структура
[видатків місцевих бюджетів України. Організація,
и та методи фінансування видатків бюджету. Проблеми
витрачання коштів місцевих бюджетів і шляхи їх
вирішення.
(Джерела [1, 2, 4].
2, Самотестування.
1. |3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Система міжбюджетних відносин: зміст, склад і моделі побу-дови.
Трактування сутності міжбюджетого регулювання.
Сутність і стан фінансового вирівн-ювання. Теоретичні
основи класифікації міжбюджетні трансфертів.
Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотації вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету України). Реформування міжхбюджетних відносин в Україні.
Джерела [1, 2, 4, 12].
2. Самотестування. ■
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Економічний зміст,
функції та форми місцевих запозичень. Історичні аспекти
становлення та розвитку інституту місцевих запозичень в
Україні. Організаційні аспекти і нормативно-правове
регулювання місцевих позик. Перспективи розвитку
інституту місцевих запозичень у контексті реформування
місцевих фінансів в Україні. Джерела [1, 2, 4, 12].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Трактування сутності
місцевих податків і зборів. Теоретичні основи
класифікації місцевих податків і зборів. Характеристика
місцевих податків і зборів. Напрями реформування
місцевого оподаткування в Україні. Джерела [1,2, 4].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Комунальна власність:
порядок формування, суб’єкти, об'єкти, ефективність
управління. Особливості функціонування підприємств
комунальної власності. Доходи, витрати та фінансові
результати підприємств комунальної власності. Джерела
[1, 2, 10].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Житлово-комунальне
господарство: сутність, склад, структура та проблеми
розвитку в Україні. Планування і калькулювання
собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях
житлово-комунального
господарства.
Групування витрат за видами. Планування і калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг.
Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в
основних підгалузях житлово-комунального господарства.
Механізми формування тарифів на житлово- комунальні

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
проведення
практичних
розрахунків
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей
Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван

Семінар запитань і
відповідей
Управління фінансами і фінансовий
контроль на місцевому рівні
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Семінар запитань і
відповідей Основи
організації фінансів
місцевих органів
впади у зарубіжних
країнах
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Разом змістовий
модуль 2
Разом

114
138

послуги. Порядок формування тарифів на теплову
енергію, ЇЇ виробництво, транспортування та постачання,
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води. Загальні вимоги до формування тарифів на
централізоване водопостачання та водо- відведення.
Порядок формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій. Порядок
розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію.
Порядок установлення роздрібних цін на природний газ
для населення.
Джерела [1,2, 4, 18].
2. Самотестування.
Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Зміст та стадії
бюджетного процесу на місцевому рівні. Учасники
бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. Суб’єкти, які наділені повноваженнями щодо
нормативно-правового врегулювання бюджетного процесу
на місцевому рівні. Суб’єкти, які визначають бюджетні
пріоритети та бюджетну політику на місцевому рівні.
Суб'єкти, які здійснюють контроль та оперативне
управління бюджетним процесом. Суб’єкти, які
здійснюють регулювання грошово-кредитної діяльності та
місцевих запозичень. Стан і проблеми фінансового
контролю на місцевому рівні.
Джерела [І, 2, 4, 7, 9, 14].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Міжнародні принципи
і вимоги до фінансового забезпечення діяльності
місцевого самоврядування. Бюджетний федералізм як
чинник
становлення
громадянського
суспільства.
Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних
країнах. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики.
Джерела [1,2, 14,20].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

ня доповідей

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей

7. Результати навчання
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).Здатність генерувати
ідеї, які дозволяють реалізовувати затребувані конкурентоспроможні
інноваційні послуги у фінансово-кредитній сфері та страхуванні
Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно
використовувати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та
професійної підготовки
Відповідальність, турбота про якість роботи, що виконується.
Здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки фінансиста згідно
посадових інструкцій
Професійне
володіння
комп’ютером
та
інформаційними
технологіями.
Здатність
використовуватисучасне
прикладне
професійне програмне забезпечення у фінансово-кредитній та страховій
діяльності
Культура усного професійного мовлення.Здатність оволодіти
нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки
співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин,
дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю
фінансиста
Гнучкість мислення.Здатність оперативно реагувати на потреби ринку
фінансових послуг; здатність змінювати тактику фінансових дій з
урахуванням ступеню впливу очікуваного ризику
Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з
фінансів, банківської справи та страхування, що дозволяє розв’язувати
прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів,
методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті
фінансово-кредитної та страхової діяльності
Глибокі знання та розуміння. Знання сутності і концептуальних основ
розвитку форм грошей, схем та структури грошових потоків на мікро- та
макрорівнях, структури банківської системи України та діяльності
небанківських фінансово-кредитних установ. Здатність впевнено
орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошовокредитного характеру, прогнозувати майбутній розвиток грошовокредитних відносин, володіти професійними знаннями з фінансування
бізнесу та підходами до прийняття рішень з фінансування
Навички оцінювання. Здатність виконувати професійні обов'язки щодо
здійснення оцінки поточної фінансово-економічної діяльності
господарюючих суб'єктів, розробляти і надавати сучасні фінансовокредитні та страхові продукти та послуги. Оцінити інформаційноаналітичне забезпечення розробки стратегічних, поточних і оперативних
прогнозів, планів, бюджетів; здійснювати їх моніторинг, аналізувати і
контролювати хід їх виконання. Здатність оцінювати ризики,
здійснювати заходи щодо їх зниження, оцінювати ефективність
використання фінансових ресурсів для мінімізації фінансових втрат.
Оцінювати потребу в фінансових ресурсах та їх вартість. Оцінювати
ефективність наявної організаційної структури
Математичні
навички.
Здатність
використовувативідповідне
програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення
розрахунків щодо ефективності інвестиційної діяльності, пріоритетності
кредитних вкладень та вибору оптимального методу визначення їх
дохідності. Застосовувати на практиці конкретні методи, засоби та
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інструменти бюджетування основних напрямів діяльності суб’єктів
господарювання та фінансово-кредитних
установ.Застосовувати
практичні методи планування потреби у власному капіталі та вибирати
оптимальні джерела його нарощування
Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати
широке коло проблеми, які виникають під часпрофесійної діяльності,
шляхом
практичного використання комунікаційних навичок,
спеціалізованих знань та сучасних технологій
Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле
знать з економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін в контексті
фінансово-кредитної та страхової діяльності.Ця здатність повинна
ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних
областей програми

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру

Підсумковий Сума
тест
в
(екзамен)
балах

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1
15

Змістовий модуль 2
20

Індивідуальне
завдання

50

15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100

A

5, «відмінно»

80-89

B

75-79

C

4, «добре»

70-74

D

60-69

E

35-59

FX

0-34

F

3, «задовільно»
2, «незадовільно»

100

9. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література,
нормативні документи.

10. Рекомендована література
Основна
1. Юнацький М.О. / Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ ім.
М. Туган-Барановського, 2017. - 305 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V1 [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://rada.gov.ua.
3. Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4 1 ?pf3 511 =52941.
4. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. № 2755- УІ//»Голос України»
від 04.12.2010 - № 229, (№ 229-230) зі змінами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. _ Закон України «Про співробітництво територіальних громад// Відомості
Верховної Ради України. - 2014. - № 34 - ст. 1157. - Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. зі
змінами.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/959-12.
7. у «Європейська хартія місцевого самоврядування». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994 036.
8. Закон України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки зі змінами від
06.11.2012// Відомості Верховної Ради. - 2013. - № 7. - ст. 661.
9. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної
політики” від 25.05.2001 року п Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. С. 20 -28.
10. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” зі змінами. - Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-Bp.
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економіки. Миколаївський національний університет імені В. О.
Сухомлинського. – 2016. – Вип.10. – С. 124-136
Юнацький М.О. Концептуальна основа формування облікової політики
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– Режим доступу:
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
Юнацький М.О. Облікова політика казначейства щодо виконання бюджету
/ М.О. Юнацький // Глобальні та національні проблеми економіки :
[Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 23. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018
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Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. — K., 2010.
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–
Режим
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