
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри фінансового менеджменту, 

протокол  № 6 від “_9_”  _січня_ 2020 р. 

Зав. кафедри _________  проф. Ситник Н.С.                                                                                
(підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 
 

 

 
галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
                           

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 

 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

 

 

 

 
Укладач: 
 

Татарин Н.Б. – доцент кафедри  

фінансового менеджменту, к.е.н., доцент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 



Конспект лекції № 1, 2, 3, 4 

 

Тема 1. Характеристика місцевих бюджетів 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити об’єкт, предмет і завдання навчальної дисципліни «Фінансове 

забезпечення територіальних громад», сутність та функції бюджету, місцевого, зокрема, 

бюджету, принципи його побудови, складання проекту бюджету, критерії розмежування 

видів видатків між місцевими бюджетами, терміни планування бюджетів ОТГ та особливості 

фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах 

2. Місцеві бюджети у бюджетній системі України 

3. Єдність бюджетної системи і особливе місце в ній місцевих бюджетів 

4. Принципи бюджетної системи України 

5. Бюджетна класифікація та її склад 

6. Бюджетний процес: основні стадії 

7. Учасники бюджетного процесу 

8. Місцеві бюджети: складання, розгляд, прийняття, виконання та звітність 

9. Особливості формування бюджетного календаря в ОТГ 

10. Складання проекту бюджету 

11.  Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

12. Терміни планування бюджетів ОТГ 

13.  Звітність про виконання місцевих бюджетів 

14. Особливості фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн 

15. Перспективи інтеграції України до Європейського союзу в галузі місцевого 

самоврядування 

 

Опорні поняття: бюджет, місцеві бюджети, бюджетна система, принципи бюджетної 

системи, бюджетна класифікація, учасники бюджетного процесу, бюджетний календар, ОТГ, 

проект бюджету, видатки і доходи, планування бюджету, звітність про виконання місцевих 

бюджетів, органи місцевого самоврядування, місцеве самоврядування.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність бюджету та місцевого бюджету. 

2. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах.  

3. Визначити основні принципи бюджетної системи України 

4. Зміст бюджетної класифікації та її склад 

5. Зміст бюджетного процесу та його основні стадії 

6. Особливості формування бюджетного календаря в ОТГ 

7. Процес складання проекту бюджету 

8.  Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

9. Терміни планування бюджетів ОТГ 

10.  Звітність про виконання місцевих бюджетів 



11. Особливості фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн 

12. Перспективи інтеграції України до Європейського союзу в галузі місцевого 

самоврядування 

13. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 1 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 1. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 

                                                     (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  



Конспект лекції № 5, 6 
 

Тема 2. Загальний фонд місцевого бюджету 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити загальну характеристику доходів і видатків місцевих бюджетів, 

джерела і склад доходів місцевих бюджетів та проаналізувати виконання місцевих бюджетів 

за доходами. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика доходів і видатків місцевих бюджетів 

2. Джерела і склад доходів місцевих бюджетів 

3. Дохідна частина загального фонду місцевого бюджету 

4. Видатки загального фонду місцевого бюджету 

5. Операції за платежами до загального бюджету 

6. Аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами 

 

Опорні поняття: доходи і видатки, місцевий бюджет, загальний фонд, виконання 

місцевих бюджетів за доходами.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність доходів і видатків місцевих бюджетів. 

2. Сутність дохідної частини загального фонду місцевого бюджету. 

3. Проаналізувати дохідну частину загального фонду місцевого бюджету 

4. Визначити основні видатки загального фонду місцевого бюджету. 

5. Зміст операцій за платежами до загального бюджету 

6. Сучасні проблеми аналізу виконання місцевих бюджетів за доходами 

7. Моделі реорганізації системи регулювання та нагляду в Україні в контексті 

євроінтеграційних процесів 

8. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 2 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 2. 

 

 

Укладач:            

 

 

 

 

____________ 

 

 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

  



Конспект лекції № 7 

 

Тема 3. Спеціальний фонд місцевого бюджету 
 

Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо класифікації доходів спеціального 

фонду місцевого бюджету, видатків загального фонду місцевого бюджету, охарактеризувати 

сутність бюджету розвитку та проаналізувати операції за платежами спеціального фонду 

бюджету. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Доходи спеціального фонду місцевого бюджету 

2. Видатки загального фонду місцевого бюджету 

3. Бюджет розвитку 

4. Операції за платежами спеціального фонду бюджету 

 

Опорні поняття: місцевий бюджет, доходи спеціального фонду місцевого бюджету, 

видатки загального фонду місцевого бюджету, бюджет розвитку, операції за платежами 

спеціального фонду бюджету.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність доходів спеціального фонду місцевого бюджету 

2. Розкрийте економічну сутність видатків загального фонду місцевого бюджету 

3. Сутність бюджету розвитку 

4. Проаналізувати операції за платежами спеціального фонду бюджету 

5. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 3 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 3. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

  



Конспект лекції № 8, 9, 10 

 

Тема 4. Міжбюджетні відносини 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо правового регулювання міжбюджетних 

відносин, розглянути концепції реформ системи міжбюджетних відносин в Україні, вивчити 

поняття та види міжбюджетних трансфертів, дотації вирівнювання та субвенції, 

проаналізувати проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні та 

його механізм вирівнювання за рахунок дотацій, порядок та умови надання субвенцій. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правове регулювання міжбюджетних відносин 

2. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні 

3. Розмежування видатків між бюджетами.  

4. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів 

5. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.  

6. Дотації вирівнювання.  

7. Субвенції. 

8. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні 

9. Механізм вирівнювання за рахунок дотацій 

10. Порядок та умови надання субвенцій 

 

Опорні поняття: бюджет, міжбюджетні відносини, правове регулювання 

міжбюджетних відносин, концепції реформи системи міжбюджетних відносин в Україні, 

видатки, міжбюджетні трансферти, дотація вирівнювання, субвенція, економічна 

ефективність бюджетного вирівнювання в Україні, механізм вирівнювання за рахунок 

дотацій 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність правового регулювання міжбюджетних відносин. 

1. Аналіз концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 

2. Сутність розмежування видатків між бюджетами. 

3. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів 

4. Визначити проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні 

5. Провести оцінювання механізму вирівнювання за рахунок дотацій 

6. Розглянути моделі оцінки капітальних активів. 

7. Розкрийте економічну сутність дотації вирівнювання. 

8. Розкрийте економічну сутність субвенції  

9. Зміст поняття та види міжбюджетних трансфертів. 

10. Розглянути основні методи порядку та умов надання субвенцій 

11. Дискусійні питання.  

 



Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 4 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 4. 

 

 

Укладач:            

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  



Конспект лекції № 11 

 

Тема 5. Бюджет орієнтований на результат 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо застосування програмно-цільового 

методу в бюджетному процесі, охарактеризувати гендерно-орієнтоване бюджетування на 

місцевому рівні та проаналізувати бюджетні програми ОТГ. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі 

2. Гендерно-орієнтоване бюджетування на місцевому рівні 

3. Бюджетні програми ОТГ 

 

Опорні поняття: програмно-цільовий метод, бюджетний процес, гендерно-

орієнтоване бюджетування, бюджетні програми ОТГ. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Провести загальну характеристику застосування програмно-цільового методу в 

бюджетному процесі. 

2. Розкрийте економічну сутність гендерно-орієнтованого бюджетування на місцевому 

рівні. 

3. Зміст бюджетних програм ОТГ. 

4. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 5 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 5. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

  



Конспект лекції № 12, 13 

 

Тема 6. Фінансування проектів розвитку ОТГ 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо фінансування проектів розвитку ОТГ з 

державного фонду регіонального розвитку, розглянути альтернативні джерела та фінансові 

ресурси комунальних підприємств. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Фінансування проектів розвитку ОТГ з державного фонду регіонального розвитку 

2. Альтернативні джерела 

3. Фінансові ресурси комунальних підприємств 

 

Опорні поняття: ОТГ, фінансування проектів розвитку ОТГ, державний фонд 

регіонального розвитку, альтернативні джерела, фінансові ресурси комунальних 

підприємств. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність фінансування проектів розвитку ОТГ з державного 

фонду регіонального розвитку. 

2. Проаналізуйте альтернативні джерела. 

3. Зміст фінансових ресурсів комунальних підприємств. 

4. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 6 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 6. 

 

 

Укладач:            

 

 

 

 

____________ 

 

 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 
                                      ______________________________________________________ 

                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

  



Конспект лекції № 14, 15, 16 

 

Тема 7. Бюджетний контроль і моніторинг 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Економіки і фінанси суб'єктів підприємництва, Публічні фінанси, Фінанси, 

гроші і кредит], передує [Регіональна економіка, Бюджетна система, Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності, Державний аудит]. 

 

Мета лекції: вивчити сутність та завдання бюджетного контролю, види, форми та 

методи бюджетного контролю, його правове регулювання повноважень суб'єктів 

бюджетного контролю, розглянути поняття та види порушень бюджетного законодавства, 

заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, аудит ефективності виконання 

бюджетних програм та бюджетний моніторинг. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність та завдання бюджетного контролю. 

2. Види, форми та методи бюджетного контролю. 

3. Правове регулювання повноважень суб'єктів бюджетного контролю. 

4. Поняття та види порушень бюджетного законодавства. 

5. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. 

6. Аудит ефективності виконання бюджетних програм 

7. Бюджетний моніторинг 

 

Опорні поняття: бюджетний контроль, методи бюджетного контролю, правове 

регулювання, повноваження суб'єктів бюджетного контролю, порушення бюджетного 

законодавства, заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, аудит ефективності 

виконання бюджетних програм, бюджетний моніторинг. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність та завдання бюджетного контролю. 

2. Види, форми та методи бюджетного контролю. 

3. Сутність поняття та види порушень бюджетного законодавства.  

4. Визначити основи правового регулювання повноважень суб'єктів бюджетного 

контролю. 

5. Проаналізувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства 

6. Зміст бюджетного моніторингу 

7. Сутність аудиту ефективності виконання бюджетних програм 

8. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 7 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 7. 

Укладач:             

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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