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ОПИС/Силабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Місцеві фінанси 

Код: ППВС 03 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Фатюха Н.Г., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень моду-

лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірко-

вий) 

Перший (бакалаврський) 2-й вибіркова  

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Макроекономіка,  Регіональна 

економіка  

Супутні (якщо потрібно): Фінанси  

 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

5 150 56 94 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення ди-

сципліни (модуля) 

Надання і поглиблення знань студентам з вивчення засад організації місцевих 

фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування функцій і повнова-

жень державних та місцевих органів влади і управління. 

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 ре-

сурсів органів місцевого самоврядування; цілі та завдання міжбюджетих відносин; 

процес казначейського обслуговування місцевих бюджетів; засади бюджетного контро-

лю 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 полі-

тики місцевих органів самоврядування; застосовувати формульний підхід для визна-

чення обсягу міжбюджетних трансфертів; оцінювати ефективність використання бю-

джетних коштів.  

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екза-

мен, усний екза-

мен, залік) 

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції та кон-

Оцінюються під час 

складання заліку  



Page 2 of 5 

 

 

 

- здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 

 

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

 

 

 

 

 

 

 

- здатність бути критичним і 

самокритичним; 

 

 

 - розуміння особливостей 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури; 

 

 

- здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність; 

 

- здатність виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

сультацій 

 

Самостійна робота  під ке-

рівництвом викладача при 

виконанні індивідуальних 

завдань 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції, прак-

тичні навички отримані під 

час практичних занять, ви-

конанні самостійної роботи 

 

 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт, самостійної роботи 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції та кон-

сультацій  

 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції, прак-

тичні навички при вико-

нанні практичних робіт, 

самостійної роботи 

 

 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт, 

модульного контро-

лю знань та скла-

данні заліку 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

 

 

Оцінюються під час 

складання заліку  

 

 

 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт  

 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 

Л
ек

ц
ій

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
  

П
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
р

о
б

о
ти

 

Ін
ш

і 
в
и

д
и

 

З
а
г
а
л

о
м

, 
г
о
д

и
н

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

Завдання 

Змістовий модуль 1 Місцеві фінанси: призначення, сутність, складові 

Тема 1. Сутність, складові та засади 

організації місцевих фінансів 2   2   12 8 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Продовження 
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Тема 2. Фінансова політика місце-

вих органів влади 2   2 
 

 11 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3. Місцеві бюджети як основа 

фінансової бази місцевих органів 

влади 
2   2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4. Формування дохідної бази 

місцевих бюджетів 3   3 
 

 14 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 5. Система видатків місцевих 

бюджетів 3   3 
 

 14 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Фінансове вирівнювання та 

бюджетне регулювання 2   2 
 

 12 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 

14   14 
 

 75 
47 

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування, використання і регулювання місцевих 

бюджетів України 

Тема 1. Бюджетний процес на 

місцевому рівні 3   3 
 

 14 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Організація фінансової дія-

льності підприємств місцевого гос-

подарства 

2   2 
 

 12 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3 Фінанси підприємств кому-

нального господарства 2   2 
 

 11 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4. Фінансова діяльність жит-

лово-експлуатаційного комплексу 2   3   13 8 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 5. Управління місцевими фі-

нансами в Україні 3   2   13 8 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Світовий досвід організації 

місцевих фінансів 2   2   12 8 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   14   75 47  

Усього  

годин 
28   28   150 94 

 

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за пото-

25 
впродовж 

теоретичне опитування та письмове оцінюван-

ня за кожною темою 
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чним оцінюванням семестру 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час рубі-

жного контроля 
50 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контроля 
15 

письмове оцінювання за темами практичних 

робіт 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного скла-

дання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним ви-

вченням дисципліни 

 

Автор 
Рік ви-

дання 
Назва 

інформація 

про видання 

Видавництво / он-

лайн доступ 

Обов’язкова література 

за ред. 

д.е.н., проф. 

О. П. 

Кириленко. 

2-ге вид., 

доп. і 

перероб. 

2014 Місцеві фінанси  підруч.– 2-ге 

вид., доп. і 

перероб. – 

Тернопіль : 

Економічна думка 

ТНЕУ, 2014. – 448 с. 

[Електронний ре-

сурс]. Режим досту-

пу : 

http://dspace.tneu.edu.

ua/bitstream/316497/1

2095/1/Miscevi_finan

suPD_2_B5%20%D0

%9A%D0%B8%D1%

80%D0%B8%D0%B

B%D0%B5%D0%BD

%D0%BA%D0%BE

%20%D0%9E.%D0%

9F..pdf 

авт. кол. ; за 

ред. д-ра 

екон. наук, 

проф. О. Б. 

Жихор, д-ра 

екон. наук, 

проф. О. П. 

Кириленко. 

2015 Місцеві фінанси 

 

підручник Київ : УБС НБУ,. 

579 с. [Електронний 

ресурс]. Режим дос-

тупу: 

http://dspace.tneu.edu.

ua/bitstream/316497/1

2268.pdf. 

М.О.Євдокі

мова 

2014 Місцеві фінанси   

 

навч. посіб-

ник 

ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва. – Х., – 

343 с. [Електронний 

ресурс]. Режим дос-

тупу: 

http://dspace.knau.kha

rkov.ua/jspui/bitstrea

m/123456789/74/1/.p

df 
Відомості 

Верховної 
від 28 Конституція України   [Електронний ре-

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/316497/12095/1/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/316497/12095/1/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/316497/12095/1/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.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12268.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12268.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/74/1/.pdf
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Ради України 

(ВВР) 
червн. 

1996 р. № 

30, ст. 141 

 сурс]. Режим досту-

пу: 

http://zakon.rada.gov.

ua/. 
Відомості 

Верховної 

Ради України 

(ВВР) 

від 

21трав. 

1997 р. № 

24, ст.170 

Про місцеве самовряду-

вання в Україні  

 

Закон Украї-

ни 

[Електронний ре-

сурс]. Режим досту-

пу:  

https://zakon.rada.gov

.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80 

Відомості 

Верховної 

Ради 

України 

(ВВР) 

від 8 лип. 

2010 р. № 

50-51, 

ст.572 

Бюджетний кодекс України  [Електронний ре-

сурс]. Режим досту-

пу:  

https://zakon.rada.gov

.ua/laws/show/2456-

17  

 від 2 

груд. 

2010 р. 

Податковий кодекс України  

 

 [Електронний ре-

сурс]. Режим досту-

пу: 

https://zakon2.rada.go

v.ua/laws/show/2755-

17/stru 

Додаткова література 

Васильєва 

Н. В., Грин-

чук Н. М., 

Дерун Т. М., 

Куйбіда В. 

С., Ткачук 

А. Ф. 

2017 Місцевий бюджет і фінан-

сове забезпечення 

об’єднаної територіальної 

громади 

 

навчальний 

посібник 

Київ:. 119 с. [Елект-

ронний ресурс]. Ре-

жим доступу:  

http://www.slg-

coe.org.ua/wp-

content/uploads/pdf 

 від 5 лют. 

2015 р. № 

156-VIII 

зі зміна-

ми  

Про засади державної регі-

ональної політики 

 

 

Закон Украї-

ни 

[Електронний ре-

сурс]. Режим досту-

пу:   

http://zakon.rada.gov.

ua/go/156-19. 
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