
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: ВВ1; 

2. Назва: Формування місцевих бюджетів; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 (9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кузьмак О.М.,  д.е.н., 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- визначати роль і місце місцевих фінансів в соціально-економічному розвитку 

територій; 

- об’єктивно та грамотно оцінювати економічні процеси, що відбуваються на 

регіональному рівні; 

- застосовувати основні методи та прийоми бюджетного планування на місцевому 

рівні; 

- аналізувати основні тенденції розвитку місцевих фінансів в зарубіжних країнах. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Гроші і 

кредит», «Макроекономіка», «Податкова система», «Бюджетна система». 

12. Зміст курсу: 

1.  Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної та соціальної 

інфраструктури. 

2. Місцеві бюджети-визначальна ланка місцевих фінансів. 

3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

4. Доходи місцевих бюджетів, їх економічна суть та порядок формування. 

5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

6. Цільові фонди місцевого самоврядування. 

7. Міжбюджетні відносини та їх складові. 

8. Управління фінансами на регіональному рівні. 

9. Фінансовий контроль на регіональному рівні. 

10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країн. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Місцеві фінанси: навч.посіб./Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 208 с. 

2. Сунцова О.О. Місцеві фінаси: навч.посіб. [для студ. вищ навч.зак.]/О.О. Сунцова. – [2-

ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 488 с. 

3. Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. пос./ І. Карпунь - 

Львів : Магнолія,  2007. - 418с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of educational discipline  
1. Code: VV 2; 

2. Title: Formation of local budgets; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kuzmak O.M., 

Doctor of Economics, Professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- determine the role and place of local finances in the socio-economic development of 

territories; 

- assess the economic processes taking place at the regional level; 

- apply the basic methods and techniques of budget planning at the local level; 

- analyze the main tendencies of development of local finance in foreign countries. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

«Finance», «Money and credit», «Macroeconomics», «Tax system», «Budget system». 

12. Course contents:  
1. Local finances: essence, composition and role in the development of economic and social 

infrastructure. 

2. Local budgets are a key component of local finance. 

3. Financial resources of local self-government. 

4. Revenues of local budgets, their economic essence and the order of formation. 

5. Planning and procedures for financing local budget expenditures. 

6. Trust Funds of Local Self-Government. 

7. Inter-budgetary relations and their components. 

8. Financial management at the regional level. 

9. Financial control at the regional level. 

10. Fundamentals of organization of local government finance in foreign countries.13. 

Recommended educational editions: 

1. Mistsevi finansy: navch.posib.// T.M. Reva, KF Kovalchuk, N.V. Kuchkova - K .: Center for 

Educational Literature, 2007. - 208 p. 

2. Suntsova O.O. Mistsevi finansy: navch.posib./ [for the studio. senior teacher.] / o.o. Suntsova 

- [2nd form.]. - K .: Center for Educational Literature, 2008. - 488 p. 

3. Karpun I.N. Upravlinnya finansovoyu sanatsiyeyu pidpryyemstva: navch.posib. / I. Karpun - 

Lviv: Magnolia, 2007. - 418s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 hours of lectures, 16  hours of practical training, 58 hours of independent work.  

Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  exam in the form of testing at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey, problem solving, implementation of independent 

work, modular control. 

16. Language of teaching:  Ukrainian.. 

 

Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


