
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить 108 годин 3 кредити/144 

години 4 кредити  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма  навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 

«Фінанси і кредит» 
Мета навчальної дисципліни: надання і поглиблення знань студентів 

з питань сутності й ролі місцевих фінансів у розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць, 

бюджетного процесу на регіональному рівні. 
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” є формування теоретичних знань 

та вироблення практичних навичок у сфері формування та використання 
фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого 

господарства. 
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 
Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади 

Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів 
влади 

Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів  
Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів 

Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 
Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні 
Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства 
Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства 

Тема 10. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу 
Тема 11. Управління місцевими фінансами в Україні 

Тема 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів 
 

 
 

 
 

 
 



АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 
 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 240 годин 8 кредитів 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма  навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  
Мета навчальної дисципліни: надання і поглиблення знань студентів 

з питань сутності й ролі місцевих фінансів у розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць, 

бюджетного процесу на регіональному рівні. 
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” є формування теоретичних знань 

та вироблення практичних навичок у сфері формування та використання 
фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого 

господарства. 
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 
Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади 

Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів 
влади 

Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів  
Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів 

Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання 
Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні 
Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства 
Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства 

Тема 10. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу 
Тема 11. Управління місцевими фінансами в Україні 

Тема 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів 
 

 


