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Семестр
Осінній

1
Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у
поглиблені і розширені теоретичних знань щодо організації місцевих фінансів,
їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і
повноважень державних та місцевих органів влади та управління, а також
формування практичних навичок аналізу фінансового забезпечення органів
місцевого самоврядування.
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Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки
здобувачів вищої освіти у сфері місцевих фінансів, формування та
використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств
комунального господарства.
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Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни: знання і розуміння:
сутності, структури, функцій, основних завдань і призначення
місцевих фінансів та місцевих бюджетів;
механізму роботи органів місцевого самоврядування, знання його
функцій, операцій та впровадження інструментів управління фінансами і
фінансового контролю на місцевому рівні;
законодавчої та нормативної бази, що регулює місцеве
самоврядування;
сутності, функцій та принципів складання місцевих бюджетів;
засад фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання;
механізму здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні;
механізму фінансування комунальної сфери.
застосування знань і розумінь:
аналізувати елементи місцевих бюджетів; класифікувати місцеві
фінанси за різними ознаками; групувати показники діяльності органів
місцевого самоврядування за видами здійснюваних операцій;
структурувати інструменти управління фінансами на місцевому
рівні;
використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої
діяльності місцевих органів самоврядування;

















організувати проведення місцевими органами самоврядування
операцій по формуванню ресурсів;
організувати міжбюджетні відносини;
використовувати професійні знання та навички при формуванні
дохідної бази місцевих бюджетів та системи видатків місцевих бюджетів;
вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній діяльності,
генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду організації місцевих фінансів;
володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації,
використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації,
працювати на персональному комп’ютері.
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Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевих фінансів
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.
Тема 2. Формування дохідної бази місцевих бюджетів.
Тема 3. Система видатків місцевих бюджетів .
Змістовий модуль 2. Особливості організації фінансів місцевих
органів влади
Тема 4. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.
Тема 5. Бюджетний процес на місцевому рівні.
Тема 6. Фінанси підприємств комунального господарства.
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