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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  -

4,5  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором 

 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація): 

072 - Фінанси, 

банківська справа та 

страхування (Фінанси і 

кредит) 

 

Модулів – 1  

Освітній ступень: 

 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ____-______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 135 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

 28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

79 год. 123 год. 

Індивідуальні завдання:   

- 
контр. 

робота 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –41,5% до 58,5%% 

для заочної форми навчання –8,9% до 91,1%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  

- надання і поглиблення знань студентам з вивчення засад організації 

місцевих фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування 

функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління. 

Завдання:   

- формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у 

сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади 

і підприємств місцевого господарства. 

Оволодіння дисципліною «Місцеві фінанси» дозволить майбутнім 

бакалаврам знати: принципи організації і структуру місцевих бюджетів; 

основні етапи формування і виконання місцевих бюджетів; порядок 

формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування; цілі та завдання міжбюджетих відносин; процес 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів; засади бюджетного 

контролю на місцевому рівні. Вміти пояснювати закономірності у сфері 

фінансових відносин держави, місцевих органів, комунальних господарств та 

населення; визначати заходи, що забезпечують використання фінансів як 

одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів 

самоврядування; застосовувати формульний підхід для визначення обсягу між- 

бюджетних трансфертів; оцінювати ефективність використання бюджетних 

коштів.  

У результаті вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» студент повинен 

отримати: 

загальні компетентності:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК01 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК02 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК07 

- здатність бути критичним і самокритичним; ЗК09 

фахових: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі  

вивчення навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» 

 
Компетенції згідно 

освітньої програми 

Складові компетентності 

Розуміння 

особливостей 

функціонування 

сучасних світових 

та національних 

фінансових систем 

та їх структури. 

СК02 
Здатність складати 

та аналізувати 

Здатність розуміти сутність, складові та основні засади організації 

місцевих фінансів. 

Здатність демонструвати знання про загальні поняття і цілі 

державної регіональної фінансової політики. 

Здатність демонструвати знання та практичні навички щодо 

визначення складу місцевих фінансових ресурсів та фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування, особливостей 

функціонування фінансового механізму на рівні місцевого 

самоврядування та участі органів місцевого самоврядування у 

фінансово-кредитних відносинах. 
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фінансову 

звітність. СК07  

Здатність 

виконувати 

контрольні функції 

у сфері фінансів, 

банківської справи 

та страхування. 

СК08  

Здатність застосовувати знання щодо аналізу особливостей, 

принципів та структури формування доходів місцевих бюджетів. 

Здатність демонструвати знаннями та практичні навички у  

визначенні складу та структури видатків місцевих бюджетів, 

особливостей методів планування та кошторисного фінансування 

видатків на місцевому рівні. 

Здатність визначати та аналізувати структуру міжбюджетних 

відносин в Україні, інструменти міжбюджетного регулювання. 

Здатність демонструвати  знання та практичні навички щодо 

порядку організації бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Здатність розуміння особливостей послуг на місцевому рівні та 

використання практичних навичок у проведені аналізу 

законодавчих і нормативних документів, які регламентують місцеве 

господарство та суб’єктів господарювання комунального сектору 

Здатність до вивчення сфери комунальних підприємств, як 

складової місцевих фінансів та визначення особливостей організації 

фінансів підприємств комунальної форми власності, їхнього складу 

та структури. 

Здатність демонструвати знання та  практичні навички щодо 

особливостей фінансової діяльності житлово-експлуатаційного 

комплексу та визначення складу і структури грошових надходжень 

підприємств житлово-комунального господарства. 

 Здатність обґрунтовувати принципи, інструменти управління 

місцевими фінансами, організацію фінансового контролю на 

місцевому рівні та  оцінювати  особливість управляння фінансами 

на місцевому рівні. 

 Здатність до оцінки організації фінансів місцевих органів влади у 

зарубіжних країнах та обґрунтування можливості застосування 

світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні. 

 

очікувані програмні результати навчання: 

 

- розуміти сутність, складові та основні засади організації місцевих 

фінансів; 

- демонструвати знання про загальні поняття і цілі державної регіональної 

фінансової політики; 

- володіти знаннями та практичними навичками у  визначенні складу 

місцевих фінансових ресурсів та фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування, особливостей функціонування фінансового механізму на рівні 

місцевого самоврядування та участі органів місцевого самоврядування у 

фінансово-кредитних відносинах; 

- вміти досліджувати особливості, принципи та структуру формування 

доходів місцевих бюджетів; 

- володіти знаннями та практичними навичками у  визначенні складу та 

структури видатків місцевих бюджетів, особливостей методів планування та 

кошторисного фінансування видатків на місцевому рівні; 

- вміти визначати та аналізувати структуру міжбюджетних відносин в 

Україні, інструменти міжбюджетного регулювання; 
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- володіти знаннями та практичними навичками щодо порядку організації 

бюджетного процесу на місцевому рівні; 

- демонструвати розуміння особливостей послуг на місцевому рівні та 

використання практичних навичок у проведені аналізу законодавчих і 

нормативних документів, які регламентують місцеве господарство та суб’єктів 

господарювання комунального сектору; 

- вміти досліджувати сферу комунальних підприємств, як складову 

місцевих фінансів та визначати особливості організації фінансів підприємств 

комунальної форми власності, їх склад та структуру; 

- демонструвати знання та  практичні навички щодо особливостей 

фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу та визначення 

складу і структури грошових надходжень підприємств житлово-комунального 

господарства; 

- розуміти принципи, інструменти управління місцевими фінансами та 

організацію фінансового контролю на місцевому рівні, визначити особливості 

управляння фінансами на місцевому рівні; 

- демонструвати розуміння особливостей організації фінансів місцевих 

органів влади у зарубіжних країнах та обґрунтування можливості застосування 

світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні. 
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3. Анотація навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси: призначення, сутність та складові  

 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.  

Призначення, сутність та функції місцевих фінансів.  Інститут місцевого 

самоврядування у вітчизняному законодавстві. Система місцевого 

самоврядування.  

 

Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади.  

Державна регіональна фінансова політика: поняття і цілі. Місцеві 

бюджети в економічній системі держави. Повноваження органів місцевого 

самоврядування.  

 

Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів 

влади.  

Склад місцевих фінансових ресурсів та оцінка автономії місцевих органів 

влади. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. Місцеві позики в 

Україні та управління боргом органів місцевого самоврядування. Види 

місцевих податків і зборів України.  

 

Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів.  

Дохідна частина місцевих бюджетів.  Суть та історичні аспекти 

формування цільових фондів. Резервні фонди місцевих органів 

самоврядування.  

 

Тема5. Система видатків місцевих бюджетів.  

Видаткова частина місцевих бюджетів. Нові підходи у плануванні 

доходів місцевих бюджетів. Методи планування видаткової частини місцевих 

бюджетів. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Програмно-

цільове бюджетне планування, його зміст і переваги.  

 

Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.  

Зміст міжбюджетних відносин та передумови їх виникнення. Види 

міжбюджетних трансфертів в Україні. Сутність та стан фінансового 

вирівнювання. Зміст, цілі та методи бюджетного регулювання.  

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування, використання і 

регулювання місцевих бюджетів України 

 

Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні.  

Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. Учасники 

бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. Казначейське 

обслуговування місцевих бюджетів.  
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Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства.  

Послуги, які надаються на місцевому рівні. Місцеве господарство і його 

роль у формуванні місцевих бюджетів.  

 

Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства.  

Поняття комунальної власності та особливості її формування в Україні. 

Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.  

 

Тема 10. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу.  

Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального 

господарства. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального 

обслуговування. Комунальні платежі та методи управління ними.  

 

Тема11.  Управління місцевими фінансами в Україні.  

Система управління місцевими фінансами. Фінансовий контроль, що 

здійснюється органами місцевого самоврядування, його види та методи.  
 

Тема 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів.  

Моделі організації місцевого самоврядування. Європейська хартія 

місцевого самоврядування: основні принципи організації місцевих фінансів.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси: призначення, сутність, складові 

Тема 1. 

Сутність, 

складові та 

засади 

організації 

місцевих 

фінансів 

10 2 2 - - 6 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 2. 

Фінансова 

політика 

місцевих 

органів влади 

10 2 2 - - 6 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 3. 

Місцеві 

бюджети як 

основа 

фінансової 

бази місцевих 

органів влади 

11 2 2 - - 7 13 0,5 0,5 - - 12 

Тема 4. 

Формування 

дохідної бази 

місцевих 

бюджетів 

12 3 3 - - 6 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 5. 

Система 

видатків 

місцевих 

бюджетів 

13 3 3 - - 7 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 6. 

Фінансове 

вирівнювання 

та бюджетне 

регулювання 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

67 14 14 - - 39 67 3 3 - - 61 
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Змістовий модуль 2. Особливості формування, використання і регулювання 

місцевих бюджетів України 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Бюджетний 

процес на 

місцевому рівні 

13 3 3 - - 7 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 2. 

Організація 

фінансової 

діяльності 

підприємств 

місцевого 

господарства 

11 2 2 - - 7 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 3 Фінанси 

підприємств 

комунального 

господарства 

10 2 2 - - 6 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 4. 

Фінансова 

діяльність 

житлово-

експлуатаційного 

комплексу 

11 2 3 - - 6 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 5. 

Управління 

місцевими 

фінансами в 

Україні 

12 3 2 - - 7 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 6. Світовий 

досвід 

організації 

місцевих 

фінансів 

11 2 2 - - 7 12 0,5 0,5  - 11 

Разом за змістовим 

модулем 2 
68 14 14 - - 40 68 3 3 - - 62 

Усього годин 135 28 28 - - 79 135 6 6 - - 123 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, 

насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни 

«Місцеві фінансиа» з метою  поглиблення і розширення знань в області 

використання статистичних методів і засобів аналізу в практичній діяльності 

підприємства. 

 

 
№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 2 0,5 

2 Фінансова політика місцевих органів влади. 2 0,5 

3 Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів 

влади. 

2 0,5 

4 Формування дохідної бази місцевих бюджетів. 3 0,5 

5 Система видатків місцевих бюджетів. 3 0,5 

6 Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. 2 0,5 

7 Бюджетний процес на місцевому рівні. 3 0,5 

8 Організація фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства. 

2 0,5 

9 Фінанси підприємств комунального господарства. 2 0,5 

10 Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу. 2 0,5 

11 Управління місцевими фінансами в Україні. 3 0,5 

12 Світовий досвід організації місцевих фінансів. 2 0,5 

 Разом 28 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 6 9 

2 Фінансова політика місцевих органів влади. 6 9 

3 Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих 

органів влади. 

7 12 

4 Формування дохідної бази місцевих бюджетів. 6 10 

5 Система видатків місцевих бюджетів. 7 11 

6 Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. 7 10 

7 Бюджетний процес на місцевому рівні. 7 11 

8 Організація фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства. 

7 9 

9 Фінанси підприємств комунального господарства. 6 9 

10 Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу. 6 11 

11 Управління місцевими фінансами в Україні. 7 11 

12 Світовий досвід організації місцевих фінансів. 7 11 

 Разом  79 123 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання – виконання індивідуального 

завдання згідно Методичним вказівкам до проведення семінарських занять, 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів 
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вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 2) / 

Укл. Н.Г. Фатюха– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.- 41с. 

Для студентів заочної форми навчання – виконання контрольної роботи 

згідно  Методичним рекомендаціям до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ«ЗП», 

2019.- 35 с. 

 

10. Методи навчання 

 

Навчальний процес у національному університеті «Запорізька політехніка» 

здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної 

технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в 

процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Результати навчання з дисципліни «Місцеві фінанси» деталізують такі 

програмні результати навчання:  

Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. ПР09. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР11. 

Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. ПР13. 
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Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки 

їх суб’єктів. ПР14. 

12.Засоби оцінювання 

Контроль знань студентів з дисципліни «Місцеві фінанси» ґрунтується на 

застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової 

оцінки курс дисципліни «Місцеві фінанси» поділяється на  2 основні змістові 

модулі, у межах яких розподілені теми.  

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, правильності виконання практичних завдань та розрахунків, у тому 

числі запланованих на самостійне опрацювання студентом, тощо. Проведення 

двох рубіжних контролів. 

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист 

контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку: тести, розв’язання 

задач. 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси: призначення, сутність та 

складові  

1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 

2. Призначення, сутність та функції місцевих фінансів.  

3. Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному законодавстві. 

4. Система місцевого самоврядування. 

5. Фінансова політика місцевих органів влади. 

6. Державна регіональна фінансова політика: поняття і цілі. 

7. Повноваження органів місцевого самоврядування. 

8. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади. 

9. Склад місцевих фінансових ресурсів та оцінка автономії місцевих 

органів влади. 

10. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. 

11. Місцеві позики в Україні та управління боргом органів місцевого 

самоврядування. 

12. Види місцевих податків і зборів України. 

13. Формування дохідної бази місцевих бюджетів. 

14. Дохідна частина місцевих бюджетів. 

15. Суть та історичні аспекти формування цільових фондів. 

16. Резервні фонди місцевих органів самоврядування. 

17. Система видатків місцевих бюджетів. 

18. Видаткова частина місцевих бюджетів. 

19. Нові підходи у плануванні доходів місцевих бюджетів. 

20. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів. 

21. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 
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22. Програмно-цільове бюджетне планування, його зміст і переваги. 

23. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. 

24. Види міжбюджетних трансфертів в Україні 

25. Сутність та стан фінансового вирівнювання. 

26. Зміст, цілі та методи бюджетного регулювання. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування, використання і 

регулювання місцевих бюджетів України 

1. Бюджетний процес на місцевому рівні. 

2. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. 

3. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. 

4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 

5. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства. 

7. 6. Послуги, які надаються на місцевому рівні. 

8. Місцеве господарство і його роль у формуванні місцевих бюджетів. 

9. Фінанси підприємств комунального господарства. 

10. Поняття комунальної власності та особливості її формування в 

Україні. 

11. Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності. 

12. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу. 

13. Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального 

господарства. 

14. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального 

обслуговування. 

15. Комунальні платежі та методи управління ними. 

16. Управління місцевими фінансами в Україні. 

17. Система управління місцевими фінансами. 

18. Фінансовий контроль, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування, його види та методи. 

19. Світовий досвід організації місцевих фінансів. 

20. Моделі організації місцевого самоврядування. 

21.Європейська хартія місцевого самоврядування: основні принципи 

організації місцевих фінансів. 

 

 

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Після кожного змістового модуля проводиться рубіжний контроль, який 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час рубіжного контролю враховують наступні види робіт: 

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни  

 «Місцеві фінанси» 
Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

тестування під час  рубіжного 

контроля  

5 50 
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1 задача під час  рубіжного 

контроля 

15 15 

завдання, тести, розв’язок задач за 

поточним оцінюванням 

25 25 

оцінка за самостійну роботу 10 10 

Підсумок х 100 

 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових 

контролів за перший та другий змістовних модулі. 

Залік проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля 

або за вибором студента та містить: теоретичне питання, тести, задачу.  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Національна шкала академічної 

оцінки 

Шкала ECTS Шкала навчального закладу 

зараховано ABCDE 60-100 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 
FX, F 35-59 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 1-34 
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14. Методичне забезпечення 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 1-3)/ 

Укл. Н.Г. Фатюха. 

5. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання 

самостійної роботи з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 1,2) / 

Укл. Н.Г. Фатюха. 

6. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Місцеві фінанси : підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – 2-ге 

вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 448 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12095/1/Miscevi_finansuPD_2_B5%20%

D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%BE%20%D0%9E.%D0%9F..pdf 

2. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. 

Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. Київ : УБС НБУ, 2015. 579 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12268.pdf. 

3. Місцеві фінанси: навч. посібник / М.О.Євдокімова; ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва. – Х., 2014. – 343 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf 

 

Допоміжна 

 

1. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. 

Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : 

http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4

%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80

%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12095/1/Miscevi_finansuPD_2_B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%9F..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12095/1/Miscevi_finansuPD_2_B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%9F..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12095/1/Miscevi_finansuPD_2_B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%9F..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12268.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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2. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. 

Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної 

громади: навчальний посібник. Київ: 2017. 119 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:  http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/pdf. 

3. Власюк Н.І. Місцеві фінанси: Навчальний посібник – К. : Алерта, 2011. – 

328 с. 

 

16. Інформаційні ресурси 

 

1. Конституція України : Відомості Верховної Ради України (ВВР) від 28 

черв. 1996, № 30, ст. 141 [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

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

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР) від 21.трав.1997 р. № 24, ст.170 зі змінами. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

3. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 50-51, ст.572 зі змінами 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-

17  

4. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI зі змінами. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/stru  

5. Запорізька обласна державна адміністрація. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:  https://www.zoda.gov.ua/ 

6. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лют. 

2015 р. № 156-VIII зі змінами[Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/go/156-19. 
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	1. Опис навчальної дисципліни
	Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових контролів за перший та другий змістовних модулі.


