
 

Дисципліна Місцеві фінанси 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів: «Фінанси», «Бюджетна система». 

Що буде вивчатися Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і 

соціальної інфраструктури. Місцеві бюджети, як визначальна 

ланка місцевих фінансів. Фінансові ресурси місцевого 

самоврядування. Регіональні цільові фонди місцевого 

самоврядування. Планування і порядок фінансування видатків 

місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини, їх складові. 

Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному 

рівні. Фінансове забезпечення підприємств комунальної 

власності. Фінанси житлово-комунального господарства.  Основи 

організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість вивчення теоретичних засад 

формування і використання місцевих бюджетів; методів і джерел 

формування доходів бюджету; оволодіння методикою визначення 

обсягів бюджетних видатків та їх впливу на реалізацію функцій 

місцевого самоврядування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами вивчення дисципліни є: знання 

особливостей функціонування та напрямів вдосконалення 

функціонування фінансової системи України; знання джерел, 

принципів та методів формування фінансових ресурсів суб'єктів 

господарювання; знання джерел формування та напрямів 

використання фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, 

відповідно до бюджетної системи України; знання процедури 

встановлення напрямів ділового партнерства із суб’єктами 

фінансового ринку; знання сутності та специфіки функціонування 

фінансової, бюджетної, податкової політики України; знання 

базових складових законодавства, що регулюють бюджетний 

процес в Україні; уміння використовувати в роботі необхідні 

інформаційні технології;   уміння володіти методологічними 

прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні 

методики аналізу фінансової діяльності, використовувати сучасні 

методи системного наукового аналізу;   розробляти напрями 

вдосконалення функціонування фінансової системи України; 

здійснювати планування, формування та виконання дохідної та 

видаткової частини місцевих і державного бюджетів, 

контролювати виконання бюджетів різних рівнів бюджетної 

системи України;  навички взаємодії з іншими людьми, уміння 

працювати в групах. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

У процесі вивчення дисципліни у студентів формуються 

компетентності: здатність самостійного проведення досліджень на 

відповідному рівні; здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість; розуміння та здатність до критичного 

осмислення концептуальних основ економічної теорії, які 

стосуються фінансів, банківської справи та страхування й 

узагальнюють засади й закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем; здатність опановувати та 



усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування); здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, економічної, 

математичної, статистичної, правової та інших наук для 

діагностики стану фінансових систем; здатність застосовувати 

сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; здатність обґрунтовувати, приймати 

професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та брати відповідальність за них; здатність оцінювати 

показники формування і виконання бюджетів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 



 


