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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Система фінансово-економічних відносини, що виникають на різних рівнях 

адміністративно-територіальних утворень у процесі формування, розподілу і використання 

фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання власних та 

делегованих повноважень. 

Мета навчальної дисципліни 

Вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування 

інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування виходячи із 

розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади. 
 

Основні завдання 

- формуванні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері залучення та 

використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування і підприємств місцевого 

господарства; 

- вивченні основних принципів організації фінансових відносин між державними та 

місцевими органами влади; 

- визначенні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації 

національної економіки; 

- визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів за умови децентралізації; 

- формування навичок застосовувати норми законодавства на рівні самоврядування 

територіальної громади у професійній діяльності. 
 

1.1.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Митна справа Фінансова безпека 

Фінансовий ринок Бюджетні інвестиції і інститути розвитку 

Фінансовий аналіз Публічні закупівлі 

Податкова система Управління ризиками у податково-митній сфері 
 

1.2.Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності  Результати навчання 

Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку місцевих фінансів, оцінювати 

ефективність цього процесу 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування 
місцевих фінансових інститутів 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних зарубіжних  та  національної 

системи місцевих фінансів 

Визначати особливості функціонування сучасних 
зарубіжних та національної системи місцевих 
фінансів  

Здатність здійснювати аналіз системи 

місцевих фінансів: доходів, видатків, 

інституту комунальної власності, 

місцевих запозичень і гарантій 

Знати механізм функціонування місцевих фінансів, 

у т.ч. участі держави у формуванні доходів 

місцевих бюджетів 

Володіння базовими знаннями 

законодавства у сфері організації на 

місцевому рівні бюджетного процесу  

Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері місцевого самоврядування 

Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (місцевих фінансів, у 

тому числі моделі організації місцевого 

самоврядування, обсягу власних та 

делегованих повноважень ОМС 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних 
даних, збирати та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати показники, 
що характеризують стан розрахунків з бюджетами 

Уміння складати та аналізувати  

фінансово-бюджетну звітність 

Формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 
Здатність  застосовувати  знання  

законодавства  у сфері місцевих фінансів 

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань 



 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер 

теми 

 

Назва теми 

1.  Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 

2.  Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 

3.  Застосування ПЦМ у бюджетному процесі 

4.  Фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування 

5.  Доходи місцевих бюджетів 

6.  Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів  

7.  Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 

8.  Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства 

9.  Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 

 

Призначення і сутність місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Склад місцевих 

фінансових інститутів. Функції місцевого самоврядування в Україні. Поняття, функції та правовий 

статус територіальної громади. Структура місцевих фінансів. Нормативно-правова база місцевих 

фінансів. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування та способи їх 

реалізації. Роль місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку територій. Міжнародні 

стандарти організації місцевих фінансів. Світовий досвід організації місцевих фінансів. Моделі 

організації місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні 

принципи організації місцевих фінансів.  

 

Тема 2. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 

 

Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. Організаційні засади складання 

прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів. Складання та схвалення прогнозу 

місцевого бюджету. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються, 

предмет регулювання рішення про місцевий бюджет. Затвердження місцевих бюджетів. 

Виконання місцевих бюджетів. Особливості формування надходжень та здійснення витрат 

місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет. Звітність про 

виконання місцевих бюджетів. 

 

Тема 3. Застосування ПЦМ у бюджетному процесі. Партисипативне бюджетування. 

 

Бюджетна програма. Показники виконання бюджетної програми. Моніторинг виконання 

програми. Оцінка ефективності бюджетної програми. Паспорти бюджетних програм місцевого 

бюджету. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. Правила складання паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання. Термін подання звіту про виконання паспорту 

бюджетної програми. Завдання партисипативної концепції фінансової політики соціально-

економічного розвитку територіальних громад. Партисипативний бюджет. Переваги 

партисипативного бюджетування. Інструменти фінансування розвитку місцевих спільнот. 

Краудфандинг. Фонди розвитку громад.  

 

Тема 4. Фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування 

 

Склад місцевих фінансових ресурсів та оцінка автономії місцевих органів влади. Участь 

держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Матеріальна основа місцевого самоврядування. 

https://protocol.ua/ua/pro_mistseve_samovryaduvannya_v_ukraini_stattya_62/
https://protocol.ua/ua/pro_mistseve_samovryaduvannya_v_ukraini_stattya_62/


 

 

 

Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів. Утворення цільових фондів. Участь 

органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Місцеві позики в Україні та 

управління боргом органів місцевого самоврядування. Нетрадиційні джерела дохідної частини 

самоврядних бюджетів. 

 
Тема 5. Доходи місцевих бюджетів 

 

Формування дохідної бази місцевих бюджетів. Джерела доходів місцевих бюджетів. Доходи 

загального фонду місцевого бюджету. Доходи спеціального фонду місцевого бюджету. 

Формування бюджету розвитку. Резервні фонди місцевих органів самоврядування. 

Характеристика доходів місцевого бюджету. Характеристика місцевих податків і зборів як 

джерела. дохідної бази місцевих бюджетів. Основні напрямки зміцнення дохідної бази місцевих 

бюджетів. Планування доходів місцевих бюджетів. 

 

Тема 6. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 

 

Характеристика видатків місцевих бюджетів. Видатки загального фонду місцевого бюджету. 

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету. Видатки бюджету розвитку. Методи планування 

видаткової частини місцевих бюджетів. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

Ефективне здійснення видатків з місцевих бюджетів. Організація надання державних і 

громадських послуг. Конституцїйнї гарантїї з надання громадських послуг органами місцевото 

самоврядування в Україні. Фінансування делетованнх повноважень органами місцевого 

самоврядування. Фінансування власних повноважень органами місцевого самоврядування. 

Планування видаткової частини місцевих бюджетів.  

 

Тема 7. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 

 

Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Види міжбюджетних трансфертів. 

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, районних бюджетів. Міжбюджетні трансферти між місцевими 

бюджетами. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. Методи бюджетного 

регулювання. Інструменти бюджетного регулювання. 

Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств 

місцевого господарства 

 

Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів. Поняття про комунальну 

власність і об'єкти права комунальної власності. Місцеве господарство і його роль у формуванні 

місцевих бюджетів. Види комунальних підприємств. Сутність і склад комунального господарства. 

Особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. Особливості фінансової 

діяльності підприємств комунальної власності. Основні напрями реформування комунального 

сектора в Україні. 

 

Тема 9. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 
 

Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль Державної 

аудиторської служби у сфері місцевих фінансів. Аудит ефективності виконання бюджетних 

програм. Здійснення фінансового контролю на місцевому рівні місцевими державними 

адміністраціями. Контроль фінансових органів за дотриманням бюджетного законодавства. 

Контрольні повноваження органів ДКСУ у сфері казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. Контрольні повноваження органів ДПС. Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування. Моніторинг та 

оцінка бюджетних програм. 
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