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Нормативна навчальна дисципліна  
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Спеціалізація: Фінанси, митна справа та оподаткування  
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Форма підсумкового контролю: іспит 

 

Коротка анотація навчальної дисципліни: 
Управління – це сукупність засобів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт для 

досягнення певного результату. Управління фінансами – це найважливіша область управлінської 

діяльності, яку здійснює відповідний апарат за допомогою особливих засобів та методів, в тому 

числі різноманітних стимулів та санкцій. В управлінні фінансами як і в будь-якій іншій керованій 

системі, виділяють суб’єкти і об’єкти управління. Об'єктами управління виступають фінансові 

відносини, в тому числі й ті, що пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових 

коштів. Найважливіші об'єкти управління – це державні фінанси та місцеві фінанси. Суб'єктами 

управління виступають держава в особі законодавчих і виконавчих органів, у тому числі 

фінансових, а також фінансові служби підприємств, організацій і установ. Сукупність усіх 

організаційних структур, які здійснюють управління фінансами, має назву “фінансовий апарат”. 

Виходячи з даних положень, можна дати таке визначення управління фінансами. 

Управління фінансами – це сукупність фінансових методів, важелів, стимулів та санкцій, які 

використовує фінансовий апарат для формування, розподілу та найбільш ефективного 

використання фінансових ресурсів. Суб’єкти управління використовують в кожній сфері та в 

кожній ланці фінансових відносин специфічні методи цілеспрямованого впливу на фінанси. Разом 

з тим їм властиві і єдині засоби та способи управління. В управлінні фінансами визначають 

декілька функціональних елементів: планування; оперативне управління; контроль. 

Розрізняють стратегічне або загальне управління фінансами та оперативне. Стратегічне 

управління – це управління фінансами на перспективу, і виражається воно у встановленні обсягів 

фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням 

економіки України, проведенням її структурної перебудови, конверсії оборонних галузей, 

зміцнення агропромислового комплексу, вирішення соціальних проблем тощо. Оперативне 

управління фінансами – головна функція фінансового апарату. Його здійснюють Міністерство 

фінансів України, дирекції цільових централізованих фондів, фінансові органи на місцях, 

фінансові служби міністерств, підприємств та організацій. 

 

Мета та основні завдання навчальної дисципліни: 
Мета навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами» полягає в 

розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань формування й функціонування 

державних та місцевих фінансів і набуття практичних навичок застосування інструментарію 

управління фінансовими ресурсами держави та місцевого самоврядування. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основних засад управлінської 

діяльності у сфері державних та місцевих фінансів; оволодіння методиками прийняття ефективних 

рішень щодо формування та використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, 

цільових бюджетних і позабюджетних фондів, державних і комунальних підприємств. 

 

Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими 

фінансами» студент повинен:  

а) знати: 

 сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів держави і 

територіальних громад; 

 порядок формування і затвердження державного та місцевих бюджетів; 

 основи управління доходами і видатками бюджетів різних рівнів; 



 зарубіжний досвід організації та управління державними та місцевими фінансами. 

б) уміти: 

 аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний розвиток держави; 

 володіти методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх 

рівнів; 

 здійснювати розрахунки показників оцінки фінансового стану державного та місцевих 

бюджетів; 

 здійснювати планування фінансово-господарської діяльності підприємств державної та 

комунальної власності. 
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5. Журнал «Деньги» 

6. Журнал «Комп&ньон» 

7. Журнал «Місцеве самоврядування» 

8. Журнал «Радник в сфері державних закупівель» 

9. Журнал «Український тиждень» 

10. Журнал «Финансовая правда» 

11. Журнал «Фокус» 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу:  http://www.budget.rada.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Урядового порталу [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  

http://www.kmu.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу:  http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://edu.minfm.gov.ua/Pages/Default.aspx 

7. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndfi.minfm.gov.ua/ 

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] . – 

Режим доступу:  http://www.treasurv.gov.ua/ 

9. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.dkrs.gov.ua/ 

10.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/ 

10. Офіційний сайт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/ 

11. Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.auc.org.ua/ 

12. Офіційний сайт Асоціації районних та обласних рад [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://uaror.org.ua/ 

13. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://vassr.org/index.php/ua/ 

14. Офіційний сайт Асоціація малих міст України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ammu.com.ua/ 

12.Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

13.Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.ukurier.gov.ua/ 

14.Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

15.Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/ 
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16. Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.csi.org.ua/www/?cat=5 

 
 

http://www.csi.org.ua/www/?cat=5


 

Управління державними та місцевими фінансами 

Семестр І Кредити 6 Звітність іспит   

     

Лекції  

Семестр І К-сть год 32 Лектор Бугіль С.Я. Групи  УФФС-51с. 

     

Практичні  

Семестр І К-сть год 32 Викладач Бугіль С.Я. Групи  УФФ-51с. 

     

Предметом навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами» є 

організаційно-правові та методичні засади управління державними та місцевими фінансами в 

Україні. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами» 

полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань формування і 

функціонування державних і місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування 

інструментарію управління фінансовими ресурсами держави та місцевого самоврядування. 

Основні завдання: вивчення основних засад управлінської діяльності у сфері державних 

та місцевих фінансів; оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у межах формування 

та використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, цільових бюджетних і 

позабюджетних фондів, державних і комунальних підприємств. 

Вимоги до знань і умінь. У результаті вивчення дисципліни «Управління державними та 

місцевими фінансами» студент повинен: 

а) знати: 

 сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів держави і 

територіальних громад; 

 порядок формування і затвердження державного та місцевих бюджетів; 

 основи управління доходами і видатками бюджетів різних рівнів; 

 зарубіжний досвід організації та управління державними та місцевими фінансами. 

б) уміти: 

 аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний розвиток держави; 

 володіти методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх 

рівнів; 

 здійснювати розрахунки показників оцінки фінансового стану державного та місцевих 

бюджетів; 

 здійснювати планування фінансово-господарської діяльності підприємств державної та 

комунальної власності. 
 

Зміст дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Сутність державних та місцевих фінансів. 

Тема 2. Нормативно-правові засади управління державним та місцевими бюджетами. 

Тема 3. Управління доходами бюджетів. 

Тема 4. Управління видатками бюджетів. 

Тема 5. Державні та місцеві запозичення і управління боргом. 

Тема 6. Управління фінансами бюджетних і позабюджетних цільових фондів. 

Тема 7. Управління фінансами державних і комунальних підприємств. 

Тема 8. Зарубіжний досвід управління фінансами державного та місцевого рівнів. 

 

 



 

Місцеві фінанси 

Семестр 7 Кредити 4 Звітність залік   

     

Лекції  

Семестр 7 К-сть год 32 Лектор Бугіль С.Я. Групи  УФФ-31с;  

УФФ-34с. 

     

Практичні  

Семестр І К-сть год 16 Викладач Бугіль С.Я. Групи  УФФ-31с;  

УФФ-34с.. 

     

Предметом навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» є система фінансово-економічних 

відносин, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі 

управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам 

місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань та повноважень. 

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. 

Вимоги до знань і умінь. 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. 

 

Зміст дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. 
Сутність і роль місцевих фінансів в економічному та соціальному розвитку 

територіальної громади 

Тема 2. Правові основи місцевих фінансів в Україні 

Тема 3. 
Бюджет місцевого самоврядування – фінансова основа територіальної 

громади 

Тема 4. Бюджетне регулювання та міжбюджетні трансферти 

Тема 5. Місцеві цільові фонди 

Тема 6. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів 

Тема 7. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління 

Тема 8. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів 

Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства 

Тема 10. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 
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