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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних 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. 

2. Завдання: ознайомлення з засадами функціонування місцевих фінансів 
та організацією фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах; набуття 
знань про бюджетну політику, міжбюджетні відносини, проблем та перспектив 
розвитку місцевих запозичень в Україні, фінансового забезпечення органів 
місцевого самоврядування; набуття вмінь аналізу використання доходів та видатків 
органів місцевого самоврядування, фінансової діяльності підприємств комунального 
господарства та житлово-експлуатаційного комплексу. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:  
знання основних принципів формування та використання фінансових ресурсів 

місцевих фінансових органів; 
знання особливостей нормативно-правового забезпечення з питань місцевих 

фінансів; 
знання тенденцій розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері 

місцевих фінансів; 
розуміння методики аналізу джерел формування доходів, планування 

видаткової частини місцевих бюджетів та аналізу ефективності використання 
бюджетних коштів; 

знання основних категорій, понять і механізмів реалізації відношень у сфері 
фінансів місцевих органів самоврядування. 

застосування знань і розумінь: 
уміння працювати з законодавством у сфері місцевих фінансів; 
уміння об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в 

регіонах; 
уміння аналізувати вплив місцевого бюджету на розвиток соціально-

економічного стану території; 
уміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях тематики фінансів 

місцевих органів самоврядування; 
уміння планувати місцеві бюджети та аналізувати ефективність використання 



бюджетних коштів. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та 

функціонування інституту місцевих фінансів 
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 
Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 
Тема 5. Формування дохідної бази 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 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Коверза В.С. 

 
 
 

  
 


