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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 

 

денна форма навчання 

 Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
07 “Управління та 

адміністрування” 

 

Дисципліна спеціалізації 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів - 2  

Фінанси і кредит 

 1-й 

Загальна кількість 

годин - 120 

Семестр 

1-й 

лекції 
 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

- аудиторних –2 

- семінарських -1 

- - самостійної роботи  

     студента – 5 

 

 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень – магістр 

 

32 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Самостійна робота 

72 год. 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” є теоретико – 

методологічні основи і організаційно – правовий механізм функціонування 

місцевих фінансів в Україні, формування, розподіл та використання фінансових 

ресурсів на місцевому рівні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” є: 

ознайомлення з поняттям місцевих фінансів та місцем їх у фінансовій системі 

України, визначення сутності місцевих бюджетів їх доходів та видатків та їх 

казначейського виконання, формування знань про планування та фінансування 

видатків місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини та їх складові, 

ознайомлення з процедурою програмно – цільового бюджетного планування, 
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засвоєння теоретичних основ управління місцевими фінансами та фінансового 

контролю на місцевому рівні, ознайомлення з процедурою фінансового 

забезпечення об’єктів комунальної власності та основами організації місцевих 

фінансів у зарубіжних країнах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

          знати: теоретичну та методологічну базу місцевих фінансів, законодавчо – 

нормативну базу місцевих фінансів, відповідну фахову термінологію, принципи 

функціонування місцевих фінансів в Україні, закономірності у сфері фінансових 

відносин, стан місцевих фінансів держави, розрахунки між розпорядниками 

бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів. 

          вміти: розробляти достатню кількість альтернативних варіантів 

управлінських рішень на основі використання інформаційного забезпечення та 

комп’ютерних технологій, планувати величину, склад і структуру доходів 

бюджетів усіх рівнів, проводити планування витрат бюджетів, забезпечувати 

необхідний   склад   видатків   бюджету,   збалансування  бюджетів,  здійснювати 

аналіз   використання   ресурсів та   контролювати ефективність їх використання, 

визначати  шляхи   раціонального   використання   бюджетних   коштів, економії 

видатків   бюджетів   різних   рівнів,   планувати   суму   надходжень до бюджету, 

розраховувати   розміри    доходів,   витрат  за   функціональною   класифікацією, 

складати    бюджети,  організовувати    залучення   та   ефективне   використання  

державного   боргу,   розробляти    кошториси     доходів  і   видатків,  ефективно 

використовувати     матеріальні   та   фінансові    ресурси     органів      місцевого  

самоврядування,   аналізувати    математичні   моделі    розвитку     економічних 

процесів. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. “Теоретичні основи місцевих фінансів та їх структура” 

Тема 1. Місцеві фінанси, як складова фінансової системи України. 

          Становлення і конституційне визнання органів  місцевого самоврядування. 

Передумови виникнення теорії місцевих фінансів, як галузі фінансової науки. 

Специфічні ознаки місцевих фінансів. Елементи системи місцевих фінансів, 

інститути місцевих фінансів (бюджети, податки, комунальний кредит тощо), 

суб’єкти і об’єкти фінансових відносин у межах фінансової системи. Вплив  

місцевих фінансів на економіку та соціальну сферу. Функції місцевих фінансів. 

Тема 2. Фінансова політика органів місцевого самоврядування. 

          Суть державної регіональної політики та її роль у забезпеченні стабільності 

регіонів. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. Зміст і значення 

фінансової політики органів місцевого самоврядування. Бюджетна політика на 

місцевому рівні. 

Тема 3. Місцеві бюджети та їхнє казначейське виконання в Україні. 

          Бюджетний Кодекс – правова основа місцевих бюджетів. Місцеві бюджети 

як система фінансових відносин, що склалися між місцевими та державним 
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бюджетами. Місцеві бюджети, як організаційна форма мобілізації частини 

фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Види 

місцевих бюджетів України та їх структура. Права та обов’язки місцевих органів 

влади та управління щодо формування і використання бюджетних коштів. 

Бюджетний процес на місцевому рівні. Порядок складання проекту місцевих 

бюджетів. Порядок розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. 

Порядок складання, розгляду і затвердження звіту про виконання місцевих 

бюджетів та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. 

Періодичність, структура і терміни подання звітності про виконання місцевих 

бюджетів. 

 

Тема 4. Доходи місцевих бюджетів. 

          Тенденції формування та склад дохідної бази місцевих бюджетів. Порядок 

формування доходів місцевих бюджетів. Склад доходів місцевих бюджетів. 

Характеристика власних і закріплених доходів. Розподіл окремих видів податку 

між рівнями бюджетів. Склад і структура податкових надходжень. Склад і 

структура неподаткових надходжень. Економічна природа та виникнення 

місцевого оподаткування. Склад місцевих податків і зборів. Практика місцевого 

оподаткування. Проблеми реформування місцевого оподаткування. 

 

Тема 5. Місцеві податки і збори. 

          Практика місцевого оподаткування. Склад місцевих податків і зборів. 

Порядок формування податку на нерухомість, єдиного податку. Порядок 

формування збору за місця паркування транспортних засобів, туристичного 

збору. Проблеми реформування місцевого оподаткування. 

 

Тема 6. Видатки місцевих бюджетів. 

          Склад і динаміка видатків місцевих бюджетів. Пріоритети у витрачанні 

коштів місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків між місцевими 

бюджетами. Характеристика видатків на освіту, охорону здоров’я та соціальний 

захист, на духовний та фізичний розвиток. Видатки місцевих бюджетів пов’язані 

з економічною діяльністю та утримання житлово – комунального господарства. 

Інвестиційна складова місцевих бюджетів. Роль видатків місцевих бюджетів у 

фінансуванні заходів соціального спрямування. 

 

Тема 7. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. 

          Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її 

зміцнення. Склад матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. 

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Місцеві позики та 

їх розвиток в Україні. Комунальний кредит. Форми місцевих запозичень. 

Місцевий борг. Умови випуску та обігу місцевої позики. Історичний досвід 

місцевих запозичень. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів 

місцевого самоврядування. 
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Змістовий модуль 2. “Планування видатків місцевих бюджетів та 

міжбюджетні відносини” 

Тема 8. Планування видатків місцевих бюджетів. 

          Суть планування видатків місцевих бюджетів. Методи планування. Чинники, 

які впливають на розрахунок видатків. Фінансовий норматив бюджетної 

забезпеченості. Індекс відносної податкоспроможності адміністративно – 

територіальних одиниць. Бюджетний запит. Кошторисне планування. План 

асигнувань. Формульний підхід до планування видатків місцевих бюджетів. 

Планування видатків бюджетних установ по статтях. 

Тема 9. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. 

          Історія виникнення програмно-цільового методу бюджетного планування. 

Нормативні акти, що регламентують застосування програмно-цільового методу 

планування у бюджетному процесі. Зміст і основні елементи програмно-

цільового методу. Основна мета запровадження програмно-цільового методу в 

Україні. Етапи програмно-цільового методу. Складові бюджетної програми. 

Показники результативності виконання бюджетної програми. Паспорти 

бюджетної програми. Основні переваги програмно-цільового методу. 

 

Тема 10. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

          Визначення порядку фінансування видатків місцевих бюджетів. Принципи 

виконання видатків місцевих бюджетів. Порядок фінансування та його 

характеристика. Бюджетний розпис. Тимчасовий касовий розрив. Захищені 

статті видатків. Касове виконання видатків місцевих бюджетів. Казначейське 

виконання місцевих бюджетів. Суть кошторисного фінансування. 

 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та їх складові. 

          Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації. Сутність і стан 

фінансового вирівнювання. Бюджетне регулювання, його цілі та методи. Види 

міжбюджетних трансфертів. Порядок розрахунків обсягів дотацій вирівнювання 

з державного бюджету місцевим бюджетам. Індекс відносної 

податкоспроможності. Реформування міжбюджетних відносин в Україні. 

Тема 12. Управління місцевими фінансами. 

          Суть управління місцевими фінансами. Суб’єкти та об’єкти управління. 

Складові управління місцевими фінансами. Методи здійснення управління. 

Стратегічне та оперативне управління місцевими фінансами. Принципи 

управління. Види управління. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 

Функції Державної казначейської служби на місцевому рівні. 

 

Тема 13. Фінансовий контроль на місцевому рівні. 

          Суть фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Види 

фінансового контролю. Принципи фінансового контролю. Класифікація 

фінансового контролю. Органи фінансового контролю. 
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Тема 14. Фінанси об’єктів комунальної власності. 

              Поняття комунальної власності. Об’єкти права комунальної власності. 

Види комунальних підприємств. Фінансові ресурси комунальних підприємств та 

їх види. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання 

кошторисів комунальних підприємств. 

Тема 15. Фінанси житлово-комунального господарства. 

         Проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні. 

Особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. 

Класифікація та групування витрат ЖКГ. Планування та калькулювання 

собівартості житлово-комунальних послуг. 

Тема 16. Основи організації місцевих фінансів в зарубіжних. 

          Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах. Форми та 

методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних 

країнах. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій 

практиці. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади. 

Застосування  світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні. 

 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п інд. ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевих фінансів та їх структура. 

Тема 1. Місцеві фінанси, як складова 

фінансової системи України. 
8 2 1 - 5 

Тема 2. Фінансова політика органів 

місцевого самоврядування 
7 2 1 - 4 

Тема 3. Місцеві бюджети – 

визначальна ланка місцевих фінансів 
8 2 1 - 5 

Тема 4. Доходи місцевих бюджетів 7 2 1 - 4 

Тема 5. Місцеві податки і збори 7 2 1 - 4 

Тема 6. Видатки місцевих бюджетів 7 2 1 - 4 

Тема 7. Фінансові ресурси місцевого 

самоврядування 
8 2 1 - 5 

Разом. Змістовий модуль1.  52 14 7 - 31 
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Змістовий модуль 2. Планування видатків місцевих бюджетів та 

міжбюджетні відносини. 

Тема 8. Планування видатків місцевих 

бюджетів. 
8 2 1 - 5 

Тема 9. Програмно-цільовий метод 

бюджетного планування 
8 2 1 - 5 

Тема 10. Порядок фінансування 

видатків місцевих бюджетів. 
7 2 1 - 4 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та їх 

складові 
8 2 1 - 5 

Тема 12. Управління місцевими 

фінансами 
7 2 1 - 4 

Тема 13.Фінансовий контроль на 

місцевому рівні. 
7 2 1 - 4 

Тема 14.Фінанси об’єктів комунальної 

власності. 
8 2 1 - 5 

Тема 15.Фінанси житлово-

комунального господарства 
8 2 1 - 5 

Тема 16. Основи організації місцевих 

фінансів в зарубіжних країнах. 
7 2 1 - 4 

Разом. Змістовий модуль2. 68 18      9 - 41 

Всього 120 32 16 - 72 

Тематика лекційних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема1. Місцеві фінанси, як складова фінансової системи   

України. 

Лекція. 1.Формування інституту місцевого самоврядування та 

принципи функціонування.  

              2.Місцеві фінанси, їх функції та призначення. 

    3.Місце місцевих фінансів в економічній системі    

держави.  

    4.Нормативно-правове забезпечення функціонування 

місцевих фінансів.  

2 

2. Тема 2. Фінансова політика органів місцевого самоврядування. 

Лекція   1.Суть державної регіональної політики. 

              2.Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

              3. Зміст і значення фінансової політики органів  

                  місцевого самоврядування. 

              4. Бюджетна політика на місцевому рівні. 

2 
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3. Тема 3. Місцеві бюджети-визначальна ланка місцевих фінансів. 

Лекція   1. Бюджетний кодекс, як правова основа місцевих  

                  Бюджетів. 

              2.Роль місцевих бюджетів в бюджетній системі 

                 України.. 

              3. Види та структура місцевих бюджетів. 

                4. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.  

2 

4. Тема 4. Доходи місцевих бюджетів. 

Лекція 1.Тенденції формування та склад дохідної бази 

                   місцевих бюджетів.  

              2. Склад та структура доходів місцевих бюджетів. 

        2               3. Порядок формування податкових надходжень, 

         .  неподаткових надходжень, доходів від операцій з 

капіталом, трансфертів. 

              4.Прогнозування доходів місцевих бюджетів та   

                  фактори, що впливають на них.   

2 

5. Тема 5. Місцеві податки і збори. 

Лекція. 1.Практика місцевого оподаткування. 

             2.Склад місцевих податків і зборів. 

             3.Порядок формування податку на нерухомість та 

                єдиного податку. 

             4.Порядок формування збору за місця паркування та 

               туристичного збору. 

             5. Проблеми реформування місцевого оподаткування. 

2 

6. Тема 6. Видатки місцевих бюджетів. 

Лекція     1.Роль видатків місцевих бюджетів в соціально – 

економічному      розвитку територій.  

2. Класифікація видатків та кредитування місцевих  

бюджетів. 

                3. Склад видатків місцевих бюджетів. 

                      4. Принципи  та критерії  розмежування видатків між 

місцевими бюджетами.  

2 

7. Тема 7. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

Лекція      1. Фінансові ресурси їх склад та джерела 

формування. 

                 2.  Комунальний кредит. 

                 3.  Місцеві запозичення та механізм їх здійснення. 

4. Вплив підприємницьких структур на формування 

ресурсів місцевого самоврядування. 

2 

8. Тема8. Планування видатків місцевих бюджетів. 

Лекція1.  1.Суть планування видатків місцевих бюджетів. 

                 2. Методи планування. 

                 3. Чинники, що впливають на розрахунок видатків. 

                 4. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. 

2 
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                 5. Кошторисне планування. 

                 6.Формульний підхід до планування видатків  

                     місцевих бюджетів. 
9. Тема 9.  Програмно-цільовий метод бюджетного планування. 

Лекція.     1.  Історія виникнення програмно-цільового методу 

бюджетного планування.  

          2.  Середньотермінове бюджетне планування та його 

основні завдання.  

          3.  Бюджетна програма та її складові.  

4. Паспорт бюджетної програми  

5. Основні переваги програмно-цільового методу. 

2 

10. Тема 10. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

Лекція.       1.   Принципи фінансування видатків місцевих  

бюджетів.  

                   2.  Порядок фінансування бюджетних видатків.   

3.  Правові основи фінансування видатків місцевих 

бюджетів. 

2 

11. Тема 11. Міжбюджетні відносини та їх складові. 

Лекція.      1.  Міжбюджетні відносини та підстави їх існування. 

           2. Бюджетне регулювання та його методи.  

           3. Фінансове вирівнювання та його основні 

принципи.  

           4. Бюджетні трансферти та їх складові.  

2 

12 Тема 12. Управління місцевими фінансами. 

Лекція.       1. Управління місцевими фінансами та основні 

принципи. 

            2. Основні методи  управління місцевими фінансами. 

            3. Види управління 

            4. Місцевий фінансовий орган, завдання та функції. 

2 

13 Тема 13. Фінансовий контроль на місцевому рівні. 

Лекція.       1.Фінансовий контроль, завдання та принципи його 

здійснення.      

            2.  Класифікація фінансового контролю.  

            3.  Завдання і функції  Державної фінансової   

інспекції. 

2 

14 Тема 14. Фінанси об’єктів комунальної власності 

Лекція.      1.  Поняття комунальної власності.  

                   2.  Об;єкти права комунальної власності.  

                   3.  Види комунальних підприємств. 

                          4.  Фінансові ресурси комунальних підприємств та 

                        їх види. 

                 5.Порядок складання, затвердження та виконання  

                    Кошторисів комунальних підприємств. 

2 

15. Тема 15. Фінанси житлово-комунального господарства. 2 
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Лекція.       1.Проблеми розвитку житлово-комунального    

                      господарства в Україні 

              2.Особливості організації фінансів житлово- 

                   комунального господарства. 

              3.Класифікація та групування витрат житлово- 

                  Комунального господарства. 

               4.Планування та калькулювання собівартості  

                  житлово-комунальних послуг 

 
16. Тема 16. Основи організації місцевих фінансів в зарубіжних. 

Лекція.       1.  Види соціальних послуг, що надаються органами 

місцевого  самоврядування в зарубіжних 

країнах. 

                    2.   Поняття бюджетного унітаризму та бюджетного 

                         федералізму. 

                    3.   Доходи і видатки місцевих бюджетів зарубіжних 

країн. 

                    4.   Фінансове вирівнювання, мета, принципи та 

критерії. 

2 

 Разом 32 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема. Місцеві фінанси, як складова фінансової системи   

України. 

1. Сутність місцевих фінансів та склад місцевих 

фінансових інститутів. 

2. Функції місцевих фінансів. 

3. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. 

4. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 

5. Нормативно-правова база місцевих фінансів України та 

її розвиток. 

1 

2. Тема. Фінансова політика органів місцевого самоврядування. 

1.      1. Суть державної регіональної політики. 

2.      2. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

3.      3.Зміст і значення фінансової політики органів місцевого 

4.         Самоврядування. 

5.      4. Бюджетна політика на місцевому рівні.      

1 

3. Тема. Місцеві бюджети визначальна ланка місцевих фінансів. 

1.       1. Бюджетний кодекс України, як правова основа  

2.           місцевих бюджетів. 

3.       2. Економічна сутність місцевих бюджетів. 

1 
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4.       3. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. 

5.       4. Види та структура місцевих бюджетів. 

6.       5.Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.        

4. Тема. Доходи  місцевих бюджетів.  

      1.Формування доходів місцевих бюджетів. 

      2.Структура доходів місцевих бюджетів. 

      3.Склад власних доходів місцевих бюджетів. 

      4.Склад закріплених доходів місцевих бюджетів. 

1 

5. Тема. Місцеві податки і збори. 

1. Практика місцевого оподаткування. 

2. Склад місцевих податків і зборів. 

3. Порядок формування податку на нерухомість та 

єдиного податку. 

4. Порядок формування збору за місця паркування 

транспорту та туристичного збору. 

5. Проблема реформування місцевого оподаткування. 

1 

6. Тема. Видатки місцевих бюджетів. 

1.       1. Склад видатків місцевих бюджетів. 

2.       2. Сутність видатків місцевих бюджетів. 

3.       3. Основні напрями видатків місцевих бюджетів. 

4. Поточні видатки та видатки розвитку. 

1 

7. Тема. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

      1. Склад фінансових ресурсів та джерела їх формування. 

      2. Суть комунального кредиту. 

      3. Місцеві запозичення та механізм їх здійснення. 

      4. Вплив підприємницьких структур на формування  

          Ресурсів місцевого самоврядування. 

1 

8. Тема. Планування та фінансування видатків місцевих 

бюджетів. 

1.       1. Суть планування видатків місцевих бюджетів. 

2.       2.  Методи планування. 

3.       3.  Чинники, що впливають на розрахунок видатків 

4.       4. Формульний підхід до планування видатків місцевих   

          бюджетів. 

5.       5. Кошторисне планування. 

1 

9. Тема.  Програмно-цільовий метод бюджетного планування. 

1. Історія виникнення програмно-цільового методу 

планування. 

2. Зміст і основні елементи програмно-цільового методу. 

3.  Етапи програмно-цільового методу. 

4. Складові бюджетної програми. 

5. Показники результативності виконання бюджетної 

програми. 

     6. Основні переваги програмно-цільового методу. 

1 
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10. Тема. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

1.  Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів та 

його характеристика. 

     2. Принципи виконання видатків місцевих бюджетів. 

     3. Бюджетний розпис. 

     4. Суть кошторисного фінансування. 

     5. Касове виконання видатків місцевих бюджетів. 

1 

11. Тема. Міжбюджетні відносини, їх складові. 

1. Міжбюджетні відносини: передумови виникнення та 

особливості організації. 

2. Стан фінансового вирівнювання. 

3. Способи розмежування доходів між бюджетами. 

4. Методи бюджетного регулювання та їх розвиток. 

5. Види бюджетних трансфертів. 

6. Міжбюджетна реформа та її вплив на місцеві бюджети. 

1 

12. Тема. Управління  місцевими фінансами. 

1. Суть управління місцевими фінансами. 

2. Складові управління місцевими фінансами. 

3. Основні методи управління. 

4. Стратегічне та оперативне управління місцевими 

фінансами. 

1 

13. Тема.  Фінансовий контроль на місцевому рівні. 

1.        1. Суть фінансового контролю. 

2.        2. Методи фінансового контролю. 

3.        3. Види фінансового контролю. 

4.        4. Принципи фінансового контролю. 

5.        5. Класифікація фінансового контролю. 

 

14. Тема. Фінанси комунальної власності. 

1. Поняття комунальної власності. 

2. Об’єкти права комунальної власності. 

3. Види комунальних підприємств. 

4. Фінансові ресурси комунальних підприємств. 

5. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до  

виконання кошторисів комунальних підприємств. 

1 

15. Тема. Фінанси житлово-комунального господарства. 

1. Проблеми розвитку житлово-комунального 

господарства в Україні. 

2. Особливості організації фінансів житлово-

комунального господарства. 

3. Класифікація  та групування витрат ЖКГ. 

4. Планування та калькулювання собівартості житлово-

комунальних послуг. 

1 

16. Тема. Основи організації місцевих фінансів у зарубіжних 

країнах. 

1 
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1. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних 

країнах. 

2. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування. 

3. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються 

у світовій практиці. 

4. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів 

влади. 

5. Застосування світового досвіду організації місцевих 

фінансів в Україні. 

 Разом 16 

 

 6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 

обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна, 

спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 

самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді виконання 

тестів, розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 

оглядів 

Самостійна робота студента здійснюється на підставі Методичних 

рекомендацій та завдань для виконання самостійної та індивідуальної робіт, 

складених відповідно до програми курсу “Місцеві фінанси”. 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Тема 1. Місцеві фінанси, як складова фінансової системи   

України. 

1.  Історичний розвиток органів місцевого самоврядування. 

2.  Суб’єкти фінансових відносин та фінансові відносини в 

межах фінансової системи. 

3.  Вплив місцевих фінансів на економіку та соціальну сферу 

держави через функції місцевих фінансів. 

5 

2. Тема 2. Фінансова політика органів місцевого самоврядування. 

1. 1.Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку. 

2.Вплив фінансової політики на розвиток регіонів. 

3.Фінансова політика в умовах економічних перетворень. 

4 

3. Тема 3. Місцеві бюджети визначальна ланка місцевих фінансів. 

1.Структура Бюджетного кодексу за розділами. 

2.Права і обов’язки  місцевих органів влади та управління щодо 

формування і використання бюджетів. 

3. Види місцевих бюджетів та їх структура за складом фондів.               

5 
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4. Тема 4. Доходи місцевих бюджетів. 

1.Загальнодержавні та місцеві податки і збори у податковій 

системі. 

2.Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів. 

4 

5. Тема 5. Місцеві податки і збори 

1.Порядок встановлення місцевих податків і зборів. 

2.Місцеві податки і збори у доходах місцевих бюджетів. 

3.Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету 

територіальних громад. 

4 

6. Тема 6. Видатки місцевих бюджетів. 

1. Основні принципи формування видатків місцевих бюджетів. 

2. Пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів. 

3. Роль видатків місцевих бюджетів у фінансуванні заходів 

соціального спрямування. 

4 

7. Тема 7. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

1.Європейська хартія місцевого самоврядування: основні її 

принципи. 

2.Види комунальної власності та доходи від неї. 

3.Баланс фінансових ресурсів і витрат регіону. 

5 

8. Тема 8. Планування видатків місцевих бюджетів. 

1. Суть формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. 

2. Шляхи вдосконалення бюджетного планування. 

3.Формульний підхід до планування видатків та його 

характеристика. 

5 

9. Тема 9. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. 

1.Нормативні акти, що регламентують застосування програмно-

цільового методу бюджетного планування. 

2.Характеристика середньострокового бюджетного планування. 

3. Суть паспорту бюджетної програми та його характеристика. 

5 

10. Тема 10. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

1. Специфіка фінансування інвестицій у сферу матеріального 

виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів 

соціально-культурного призначення. 

2. Фінансування соціально-культурних установ. 

3. Фінансування видатків з бюджету розвитку. 

4 

11. Тема 11. Міжбюджетні відносини та їх складові. 

1.Порядок передачі делегованих місцевим бюджетам 

державних повноважень за рівнями бюджетів. 

2. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах 

місцевих бюджетів з Державним бюджетом. 

3. Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що 

передаються до Державного бюджету із місцевих бюджетів. 

5 

12. Тема 12. Управління місцевими фінансами. 

1.Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх 
4 
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участь у бюджетному процесі. 

2. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і 

місцевих органів влади на етапах складання, розгляду, 

затвердження і виконання бюджету. 

3.Функції, права та обов’язки місцевого фінансового органу. 
13. Тема 13. Фінансовий контроль на місцевому рівні. 

1. Особливості контролю фінансових органів за використанням 

грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров’я, 

культуру, місцеве господарство. 

2. Аудит як форма регіонального фінансового контролю. 

3. Фінансовий контроль на рівні місцевих органів влади та 

управління. 

4 

14. Тема 14. Фінанси об’єктів комунальної власності 

1. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування об’єктів 

комунальної власності та особливості їх планування. 

2.  Фонди грошових коштів об’єктів комунальної власності, що 

формуються за рахунок прибутку. 

3. Вплив інституту комунальної власності на формування 

місцевих бюджетів. 

5 

15. Тема 15.Фінанси житлово-комунального господарства 

1.Проблеми фінансового забезпечення об’єктів житлово-

комунального господарства. 

2.Система показників аналізу розвитку підприємств житлово-

комунального господарства. 

3.Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово-

комунального господарства. 

5 

16. Тема 16. Основи організації місцевих фінансів в зарубіжних 

країнах. 

1. Зміст міжнародних стандартів організації місцевих фінансів, 

закріплені у міжнародних хартіях та деклараціях. 

2. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні 

принципи організації місцевих фінансів. 

3. Поняття “вертикального” та “горизонтального” бюджетного 

вирівнювання. 

4 

        Разом  72 

 

7.Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

У теоретичній частині індивідуального завдання студент повинен викласти 

у вигляді реферату запропоновані йому питання щодо організації 

функціонування місцевих фінансів.  
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Тематика рефератів 

1. Становлення та розвиток місцевих фінансів. 

2. Соціальна та економічна інфраструктура регіону. 

3. Місцеві фінансові ресурси. 

4. Формування інституту місцевого самоврядування та його вплив на 

місцеві фінанси. 

5. Теорії  та принципи місцевого самоврядування. 

6. Розвиток місцевого самоврядування та державна регіональна політика. 

7. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 

8. Конституція України про місцеве самоврядування і місцеві фінанси. 

9. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування. 

10. Сутність та функції місцевих фінансів. 

11. Склад та характеристика інститутів місцевих фінансів. 

12. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

13. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. 

14. Розвиток законодавчої бази місцевих фінансів України у 1990-2007рр. 

15. Питання місцевого самоврядування і місцевих фінансів у Законі України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” (1997р.). 

16. Проблеми вдосконалення місцевих фінансів у Бюджетному кодексі 

України. 

17. Проблеми формування і використання місцевих бюджетів у щорічних 

законах про державний бюджет (на прикладі Закону України “Про 

Державний бюджет України” на поточний рік). 

18.  Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 

19. Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов’язки. 

20. Розвиток місцевих бюджетів. 

21. Бюджетний кодекс України – правова основа місцевих бюджетів. 

22. Бюджетна політика на місцевому рівні. 

23. Економічний зміст і структура місцевих бюджетів. 

24. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що склалися між 

місцевими та державним бюджетами.  

25. Місцеві бюджети, як організаційна форма мобілізації частини фінансових 

ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. 

26. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні та його стадії. 

27. Повноваження учасників бюджетного процесу. 

28. Джерела доходів місцевих бюджетів. 

29. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів. 

30. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів. 

31. Склад податкових надходжень місцевих бюджетів та їх характеристика. 

32. Склад неподаткових надходжень місцевих бюджетів та їх 

характеристика. 

33. Характеристика власних доходів місцевих бюджетів. 
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34. Місцеві податки і збори в Україні. 

35. Виникнення місцевого оподаткування та його розвиток. 

36. Проблеми вдосконалення місцевого оподаткування. 

37.  Склад і динаміка видатків місцевих бюджетів. 

38. Основні напрями витрачання коштів місцевих бюджетів. 

39. Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної 

власності. 

40.  Пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів.  

41. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. 

42.  Характеристика видатків на освіту, охорону здоров’я та соціальний 

захист, на духовний та фізичний розвиток.  

43. Видатки місцевих бюджетів пов’язані з економічною діяльністю та 

утримання житлово-комунального господарства.  

44. Інвестиційна складова місцевих бюджетів.  

45. Роль видатків місцевих бюджетів у фінансуванні заходів соціального 

спрямування. 

46. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

47.  Місцеві позики та їх розвиток в Україні. 

48. Комунальний кредит та форми місцевих запозичень. 

49. Умови випуску та обігу місцевої позики та історичний досвід місцевих 

запозичень. 

50.   Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування.  

51.  Участь бюджетних видатків у реалізації функцій місцевих фінансів.  

52.  Планування, як метод управління місцевими фінансами. 

53. Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні. 

54.  Методи бюджетного планування. Кошторисне планування видатків 

установ, які утримуються з місцевих бюджетів. 

55.  Формульний підхід до планування видатків місцевих бюджетів. 

56.  Чинники, які впливають на розрахунки видатків.  

57.  Напрями вдосконалення управління місцевими фінансами. 

58.  Методи управління місцевими фінансами та їх сутність. 

59.  Законодавча база управління місцевими фінансами. 

60. Порядок фінансування бюджетних видатків.  

61. Принципи фінансування видатків місцевих бюджетів. 

62.  Історія виникнення програмно-цільового методу бюджетного 

планування.  

63. Нормативні акти, що регламентують застосування програмно-цільового 

методу планування у бюджетному процесі.  

64. Зміст і основні елементи програмно-цільового методу.  

65. Основна мета запровадження програмно-цільового методу в Україні. 

Етапи програмно-цільового методу.  

66. Складові бюджетної програми.  

67. Показники результативності виконання бюджетної програми.  

68. Паспорти бюджетної програми.  
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69. Основні переваги програмно-цільового методу бюджетного планування.  

70. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації. 

71. Сутність і стан фінансового вирівнювання. 

72. Бюджетне регулювання, його цілі та методи. 

73. Види міжбюджетних трансфертів та їх характеристика. 

74. Порядок розрахунків обсягів дотацій вирівнювання з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

75. Індекс відносної податкоспроможності. 

76. Реформування міжбюджетних відносин в Україні. 

77. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. 

78. Основні завдання та функції фінансового управління. 

79. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. 

80. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. 

81. Фінансовий контроль на місцевому рівні та його  види і метод. 

82. Інструменти управління місцевими фінансами. 

83. Фінанси підприємств комунальної власності – складова місцевих 

фінансів. 

84. Склад та структура доходів підприємств комунальної власності. 

85. Поняття, форми та правове регулювання підприємств комунальної 

власності. 

86. Принципи функціонування комунальних підприємств. 

87. Особливості комунального сектору економіки. 

88. Фінанси муніципальних підприємств у зарубіжних країнах.        

89. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної 

власності. 

90. Фінансовий стан підприємств комунальної власності та система його 

показників. 

91. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств 

комунальної власності. 

92. Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального 

господарства. 

93. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. 

94. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.  

95. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в 

зарубіжних країнах.   

96. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій 

практиці. 

97. “Вертикальне” та “горизонтальне” вирівнювання бюджетної 

забезпеченості в зарубіжних країнах.  

98. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.  

99. Застосування  світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні. 

100. Система місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 
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8.Питання до іспиту 

1. Місцеві фінанси, як наукова дисципліна. 

2. Вчення про місцеві фінанси та його формування. 

3. Сутність місцевих фінансів та склад фінансових інститутів. 

4. Склад місцевих фінансових інститутів. 

5. Функції місцевих фінансів. 

6. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. 

7. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 

8. Нормативно-правова база місцевих фінансів. 

9. Питання місцевого самоврядування у Конституції України. 

10. Закон України “Про місцеве самоврядування” базовий нормативний акт з 

місцевих фінансів. 

11. Бюджетний кодекс України. 

12. Розвиток місцевих бюджетів та їх роль у місцевих фінансах України. 

13. Етапи становлення місцевих бюджетів України. 

14. Формування доходів місцевих бюджетів. 

15. Склад видатків місцевих бюджетів. 

16. Бюджетний процес на місцевому рівні. 

17. Суть програмно-цільового методу формування бюджетів та його переваги. 

18. Складові елементи бюджетних програм. 

19. Показники виконання бюджетних програм. 

20. Паспорт бюджетної програми. 

21. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

22. Види та методи фінансового контролю. 

23. Проблеми розвитку муніципальних позик в Україні. 

24. Цільові фонди місцевого самоврядування 

25. Нові підходи у плануванні доходів і видатків місцевих бюджетів. 

26. Фінанси житлово-комунального господарства. 

27. Планування видатків на утримання органів місцевого самоврядування. 

28. Планування видатків на охорону здоров’я.  

29. Планування видатків на освіту. 

30. Планування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення. 

31. Планування видатків на фізичну культуру і спорт. 

32. Планування видатків на культуру та мистецтво. 

33. Міжбюджетні відносини: передумови виникнення та особливості 

організації. 

34. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

35. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування 

36. Бюджетне регулювання, його мета та методи. 

37. Методи бюджетного регулювання та їх розвиток. 

38. Види бюджетних трансфертів та їх значення. 

39. Міжбюджетна реформа та її вплив на місцеві фінанси. 

40. Порядок розрахунку обсягів дотацій вирівнювання місцевим бюджетам. 
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41. Субвенції місцевим бюджетам їх визначення та значення. 

42. Специфічні вимоги до місцевих податків та зборів, їх перелік та значення 

для місцевих бюджетів. 

43.  Перелік місцевих податків і зборів їх визначення та порядок встановлення. 

44. Стан місцевого оподаткування в Україні. 

45. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування. 

46. Фінансова незалежність місцевого самоврядування та напрями її 

зміцнення. 

47. Місцеві фінансові органи та їх функції. 

48. Проблеми ефективного управління коштами місцевих бюджетів. 

49. Основні завдання та функції фінансового управління. 

50. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

51. Місцеві фінансові органи, їх функції, повноваження та завдання. 

52. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. 

53. Види бюджетних трансфертів. 

54. Проблеми збалансування місцевих бюджетів. 

55. Бюджетний запит. 

56. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів. 

57. Фінансовий контроль на місцевому рівні. 

58. Комунальний кредит і його форми. 

59. Громадські послуги, їх зміст та особливості надання на місцевому рівні. 

60. Місцеве господарство та його роль у місцевих фінансах. 

61. Особливості фінансів комунальних підприємств. 

62. Формульний порядок визначення обсягів дотацій вирівнювання. 

63. Основи організації фінансів органів влади у зарубіжних країнах. 

64. Місцеве оподаткування у зарубіжних країнах. 

65. Місцеві позики в зарубіжних країнах. 

66. Державна регіональна політика України і місцеві фінанси. 

67. Специфіка діяльності підприємств комунальної власності. 

68. Особливості організації фінансів дорожнього господарства. 

69. Фінансова діяльність житлового господарства. 

70. Бюджетний федералізм у побудові бюджетних систем зарубіжних країн. 

71. Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси. 

72. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. 

73. Місцеві фінанси у фінансовій системі України. 

74. Цільові фонди місцевого самоврядування. 

75. Порядок випуску і обігу облігацій місцевих позик. 

76. Роль місцевих фінансів у формуванні демократичної держави. 

 

9. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”є:   
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- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення облікових задач та ситуацій, формування облікової 

документації та звітності з метою набування умінь і практичних навичок  

(практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів 

за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення облікових задач, написання рефератів на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 

т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, 

необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота). 

 10. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” 

здійснюється на основі поточно-модульного контролю і підсумкового контролю 

знань (іспит).  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

включають тестування, задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового іспиту (тестові 

завдання, задачі, теоретичні питання). 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни “Місцеві 

фінанси” є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під 

час опанування відповідного змістовного модуля. 
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При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних завдань) 

враховується: ступінь опрацювання та засвоєння теми в цілому чи окремих  

питань,  підготовка рефератів,  розв’язок задач, складання тестів тощо. 

Періодичний модульний контроль проводиться у формі тестів та розв'язання 

практичних завдань.  

Підсумковий контроль (іспит) проводять із використанням тестів, задач, 

теоретичних питань.  

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка  
 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

26-50 FX 

Незадовільно  

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

         

         Оцінка “відмінно” виставляється в разі повної, аргументованої відповіді на 

всі поставлені в білеті та додаткові  питання та із загального обсягу студент 

правильно виконує  90-100 % завдань. 

             Неповна відповідь на одне з поставлених у білеті питань знижує загальну 

оцінку на один бал і виставляється оцінка “добре” та із загального обсягу 

студент  правильно виконує 71-90 % завдань. 

          Неповна відповідь на два і більше питання знижує загальну оцінку іще на 

один бал і виставляється оцінка “задовільно” та студент спроможний розв’язати 

прості завдання. Із загального обсягу студент  правильно виконав 51-70 % 
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          При незнанні студентом відповіді на два і більше питань ставиться оцінка 

“незадовільно”. “Незадовільно з можливістю повторного складання”(FX), коли із 

загального обсягу студент правильно виконав не більше 50 % завдань. 

“Незадовільно обов’язковим повторним вивченням дисципліни” (F) - студент не 

знає  і не спроможний дати відповіді ні на одне питання білету а також додаткові 

питання та із загального обсягу виконав не більше 25% завдань. 

          Правильні та достатньо повні відповіді на додаткові питання можуть 

підвищити оцінку на один бал, але не вище оцінки “добре”, якщо на питання 

білету та додаткові питання не було дано повних відповідей. Незнання 

відповідей на додаткові питання аналогічним чином знижує загальну оцінку на 

один бал, але не нижче оцінки “задовільно”, якщо на основні питання були 

отримані відповіді. У випадку розходжень між оцінками у відповідях на питання 

білета та підсумковою оцінкою за результатами навчання упродовж семестру 

ставляться додаткові запитання з різних тем курсу. Відповідь вважається 

повною, якщо студент у лаконічній формі розкрив основні положення. Що 

стосуються конкретного питання, навів аргументовані докази та приклади, які ці 

положення підтверджують. Особливо важливим є вміння студента  робити 

аргументовані висновки. 

 

 12. Рекомендована література 

 

Базова 

               1.  Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями 

станом на 1 лют.2019р (офіційний текст)- К.: Паливода А.В., 2019.-260с. 

              2. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси. навч. посіб. ЛНУ ім. Івана Франка 2013.-

552с. 

              3. Місцеві фінанси: підруч./ заред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – 2-гевид., доп. і 

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

              4. Васильєва Н. В, Гринчук Н.М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. 

Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: 

навч.посіб] – К.: – 2017. – 119 с. 

              5. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Місцеві фінанси”. Для 

студентів денної форми навчання. Львів. 2012. 

              6. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Місцеві 

фінанси”. Львів. 2012. 

 

Додаткова 

 

7..Бондарук Т.В. Реформування місцевого оподаткування в Україні /Актуальні 

проблеми економіки. – 2008. – №6. – с.213-231. 

8. Василенко І. М. Теоретичні основи становлення місцевого самоврядування  

в українському суспільстві і державі / І. М. Василенко 
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9. Величко О. В., Філіппов В.В. Роль місцевих бюджетів та муніципальних 

органів влади в управлінні розвитком регіонів / Екон. вісник Донбасу. – 

2010. – № 2 (20) – с. 127–131. 

10. Гупаловська М.Б. Шляхи підвищення ефективності видатків місцевих 

бюджетів.// Електронне фахове видання «Ефективна економіка» 2019.-№10. 

Ресурс доступу:www.economy.nauka. com.ua 

11. Дем’янишин В. Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах 

демократичних перетворень // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – с. 62–71. 

12. Дем’янишин В.Г.Тулюлюк А. Проблеми сутності та складу видатків 

місцевих бюджетів / Світ фінансів. – 2008. – № 3(16). – с. 135–143. 

13. Дем’янишин В. Г. Концептуальні засади бюджетного процесу в Україні / 

Финансы, учет, банки. – 2007. – №13. – С. 30-39. 

14. Дем’янишин В.Г. Неподатковий механізм мобілізації доходів бюджету // 
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16. Дорош В. Ю. Регулювання міжбюджетних відносин в Україні [Електронний 
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17. Єфремова І. І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: 
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19. Кульчицький М.І., Крупка М.І., Коваленко В.М. Трансформація ролі доходів 
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20. Кульчицький М.І., Пазовська Л.Е. Тенденції та проблеми формування 

доходів місцевих бюджетів. // «Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління» електронне наукове фахове видання. – вип.3(08)- 2017. С.296-

301. 

21. Кульчицький М.І., Корнілова Є.Є. Управління фінансами і фінансовий 
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288. 

22. Легкоступ І. І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів 
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23. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету / Гал. екон. 
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постановка проблеми / Право і суспільство. – 2010. – № 1. – с. 77–82. 

25. Ліпич Л. Г., Іванків О.Я., Система управління якістю на підприємствах 
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