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Коротка анотація навчальної дисципліни: 
Проблеми бюджетного забезпечення територіальних громад набули великої гостроти в 

сучасних умовах України. Хронічна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого 

самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел, на сьогодні, стали проблемою 

загальнодержавної ваги. В абсолютній більшості населених пунктів України не вирішуються 

найболючіші життєві проблеми людей, занепадають міське господарство, соціально-економічна 

сфера, освіта, охорона здоров’я, погіршується стан доріг та інших засобів комунікацій. До цього 

додається ще й неефективна система менеджменту як у центрі, так і на місцях, що базується на 

старих управлінських традиціях, коли все намагались вирішувати з єдиного центру.  

Таким чином, на сьогодні надзвичайно актуальне питання зміцнення фінансової основи 

місцевого самоврядування та покращення бюджетного забезпечення територіальних громад. В 

цьому контексті, одним з головних завдань бюджетної політики не тільки на найближчі роки, а й 

на довгострокову перспективу, має стати створення умов для реалізації принципу фінансової 

автономії місцевого самоврядування, а саме: створення системи самодостатніх місцевих бюджетів 

та побудови справедливих міжбюджетних відносин державного та місцевих бюджетів.  

Досягнення позитивних підсумків в системі місцевих фінансів можливе шляхом її 

реформування з позицій трансформування адміністративно-територіального устрою України, її 

бюджетної системи та інституту самоврядування. Це потребує підготовки спеціалістів-

фінансистів, які мають ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички, можуть узагальнити 

досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо проведення 

необхідних змін у вітчизняній моделі місцевих фінансів. 

Дисципліна «Місцеві фінанси» має теоретично-прикладний характер. У теоретичному 

плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в 

економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає 

порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. У прикладному ‒ дає 

майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в 

регіонах. 

 

Мета та основні завдання навчальної дисципліни: 
Мета дисципліни «Місцеві фінанси» полягає в розширенні та поглибленні теоретичних 

знань студентів з питань формування і функціонування місцевих фінансів та набуття практичних 

навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого 

самоврядування для збалансованого соціально-економічного розвитку територіальних громад та 

підвищення добробуту населення. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у: 

– засвоєнні теоретичних основ формування та використання фінансових ресурсів 

територіальної громади;  

– правильному розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин місцевих органів 

влади і розкритті шляхів використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; 

– формуванні навичок застосовувати законодавства з питань формування та 

використання фінансових ресурсів територіальної громади у професійній діяльності; 

– вивченні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації 

національної економіки; 

– визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів при проведенні 

економічної політики місцевих органів самоврядування. 



 

Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни: 

У результаті вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» студент повинен:  

• знати теоретико-методологічні засади місцевих фінансів та їх роль в економічному і 

соціальному розвитку територіальної громади, зокрема: 

− поняття, функції та правовий статус територіальної громади; 

− сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальної 

громади; 

− особливості бюджетного процесу на місцевому рівні; 

− поняття та структуру місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих 

бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету України і планами економічного та 

соціального розвитку територій. Затвердження, виконання та звітність про виконання місцевих 

бюджетів; 

− особливості формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих 

бюджетів; 

− склад, структуру, планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів; 

− сутність та моделі організації міжбюджетних відносин; 

− зміст державної політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів; 

− види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів; 

− роль, призначення, напрями діяльності та порядок формування і використання коштів 

місцевих цільових фондів; 

− економічну природу, склад, порядок встановлення та адміністрування місцевих 

податків і зборів; 

− поняття, форми та порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих 

гарантій; 

− поняття та особливості фінансової діяльність комунальних підприємств за їх видами; 

− зарубіжний досвід організації місцевих фінансів. 

• уміти застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого 

самоврядування для збалансованого соціально-економічного розвитку територіальних громад та 

підвищення добробуту населення, зокрема: 

− аналізувати вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток 

адміністративно-територіальних утворень; 

− володіти методикою аналізу джерел формування та планування обсягів доходів 

місцевих бюджетів; 

− володіти методикою аналізу і планування видаткової частини місцевих бюджетів, 

ефективності використання бюджетних коштів; 

− здійснювати розрахунки показників оцінки фінансового стану бюджету 

адміністративно-територіальної одиниці; 

− розраховувати індекси відносної податкоспроможності адміністративно-

територіальних одиниць; 

− здійснювати планування та калькулювання собівартості робіт (послуг) на 

підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства; 

 визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з 

дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування. 
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