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ВСТУП 
 

Основою забезпечення високого рівня економічного та соціального  розвитку 

території виступає достатній обсяг фінансового забезпечення. Саме тому 

вагоме місце в системі дослідження сталого економічного розвитку регіону 

займає об’єктивна оцінка його бюджетних ресурсів. Рівень забезпеченості 

бюджетними ресурсами безпосередньо впливає  на фінансову самостійність та 

самодостатність регіонів, на здатність забезпечувати їх соціально-економічний 

розвиток, на можливості створювати комфортні умови проживання на тій чи 

іншій території. Місцеві бюджети відіграють важливу роль у перерозподілі 

внутрішнього валового продукту, фінансуванні публічних послуг, передусім 

соціальної спрямованості, здійснюють безпосередній вплив на задоволення 

різних потреб населення.  
 

Анотація 

Програма вивчення дисципліни «Формування місцевих бюджетів»  складена 

відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини з 

приводу формування та використання бюджетних ресурсів органів місцевого 

самоврядування. 

Вивчення дисципліни «Формування місцевих бюджетів» базується на 

знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Казначейська справа», а отримані знання будуть використовуватись 

у подальшому при вивченні таких дисциплін, як «Податковий менеджмент». 

Ключові слова: фінанси, бюджет, місцеві бюджети, формування місцевих 

бюджетів, самоуправління 

 

Abstract 

Тhe study program of the discipline «Formation of local budgets» is compiled in 

accordance with the variable part of the educational and professional training 

program for masters of higher education, specialty 072 «Finance, Banking and 

Insurance». 

The subject of study of the discipline is economic relations regarding the formation 

and use of budgetary resources of local governments. 

The study of the discipline «Formation of local budgets» is based on knowledge 

gained from such disciplines as «Finance», «Budget System», «Treasury», and the 

knowledge gained will be used in the study of such disciplines as «Social 

Responsibility», «Tax management».  

Key words: finances, budget, local budgets, local budgets, self-government 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів  – 3 

 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
 

Варіативна 
Спеціальність 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування » 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 0 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 90 
1-й 1, 2-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Рівень вищої освіти: 

другий 

(магістерський) 

 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

-  

Вид контролю: 

іспит 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи  становить (%): 

 для денної форми навчання –  35%  до  65 %;  

для заочної форми навчання – 9 %   до 81 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» є набуття 

знань про принципи формування, сутність і роль місцевих бюджетів в 

економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень 

та механізм їх функціонування. 

Основні завдання курсу: вивчення сутності і ролі місцевих бюджетів, засад 

їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики 

місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання 

доходів та видатків органів місцевого самоврядування. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 

- положення нормативно-правових актів, що забезпечують формування та 

використання місцевих бюджетів;  

- склад та структуру доходів місцевих бюджетів; 

- основні напрямки фінансування витрат; 

- принципи управління бюджетними ресурсами на регіональному рівні. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- відшуковувати та обробляти інформацію, необхідну для вирішення 

професійних завдань в процесі формування місцевих бюджетів; 

- застосовувати основні методи та прийоми бюджетного планування на 

місцевому рівні;  

- визначати засади місцевої фінансової політики; 

- здійснювати аналіз формування доходної та видаткової частини місцевих 

бюджетів, податкоспроможності територій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

СУТНІСТЬ, СКЛАД І РОЛЬ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

 

Тема 1. Економічний зміст та значення регіональних бюджетів 
Сутність місцевих бюджетів та етапи розвитку бюджетної системи України. 

Роль і функції регіональних бюджетів. Особливості формування місцевих 

бюджетів. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.  Повноваження 

учасників бюджетного процесу.  

 

Тема 2. Доходи місцевих бюджетів та порядок їх формування 

Загальний та спеціальний фонди місцевого бюджету. Перелік надходжень, що 

закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, обласних та районних 

бюджетів. Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів. Склад 

доходів бюджету розвитку.  

 

Тема 3.  Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 
Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного 

значення. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів і бюджетів 
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обласного значення. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Передача коштів між місцевими 

бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів 

 

Тема 4. Міжбюджетні відносини та їх складові  
Завдання та інструменти міжбюджетних відносин. Субвенції з державного 

бюджету на здійснення програм соціального захисту населення. Порядок 

перерахування міжбюджетних трансфертів. Особливості міжбюджетних 

трансфертів на сучасному етапі. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

ПЛАНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ І  

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Тема 5. Управління бюджетними ресурсами на регіональному рівні 

Сутність управління бюджетними ресурсами. Основні завдання та функції 

фінансового управління. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 

Звітність про виконання місцевих бюджетів.  

 

Тема 6.  Фінансовий контроль на регіональному рівні 
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Організація бюджетного 

контролю на місцевому рівні. Аналіз виконання місцевого бюджету за 

доходами і видатками. Внесення змін до бюджетних призначень. Оцінка 

фінансового стану місцевого бюджету. 

 

Тема 7. Бюджетний потенціал регіональних фінансів 

Сутність бюджетного потенціалу регіональних фінансів. Складові елементи 

бюджетного потенціалу регіональних фінансів. Аналіз забезпеченості регіону 

фінансовими ресурсами.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього л п с.р. усього л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  

  Змістовний модуль 1. Сутність, склад і роль  місцевих 

 бюджетів 

Тема 1. Економічний зміст  

та значення регіональних 

бюджетів 

12 2 2 8 13 - - 13 

Тема 2. Доходи місцевих 

бюджетів та порядок їх 

формування 

15 4 4 7 13 1 1 11 

Тема 3.  Планування і 11 2 2 7 13 1 1 11 



7 

порядок фінансування 

видатків місцевих бюджетів 

Тема 4. Міжбюджетні 

відносини та їх складові  
11 2 2 7 13 - 1 12 

Разом за  модулем 1 49 10 10 29 52 2 3 47 

Змістовний модуль 2.  Планування, управління і  

основи організації місцевих бюджетів 

Тема 5. Управління 

бюджетними ресурсами на 

регіональному рівні 
13 2 2 9 13 - 1 12 

Тема 6.  Фінансовий 

контроль на регіональному 

рівні 

14 2 2 10 13 - 1 12 

Тема 7. Бюджетний 

потенціал регіональних 

фінансів 

14 2 2 10 12 - 1 11 

Разом за  модулем 2 41 6 6 29 38 - 3 35 

Усього годин 90 16 16 58 90 2 6 82 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Зміст практичних занять 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Економічний зміст та значення регіональних 

бюджетів 

2 - 

2 Тема 2. Доходи місцевих бюджетів та порядок їх 

формування 

4 1 

3 Тема 3.  Планування і порядок фінансування видатків 

місцевих бюджетів 

2 1 

4 Тема 4. Міжбюджетні відносини та їх складові  2 1 

5 Тема 5. Управління бюджетними ресурсами на 

регіональному рівні 
2 1 

6 Тема 6.  Фінансовий контроль на регіональному рівні 2 1 

7 Тема 7. Бюджетний потенціал регіональних фінансів 2 1 

 Всього: 16 6 
6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год. · 32 = 16 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 3 год. на 1 кредит = 6  ·  3 = 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях  – 90 - 16 - 18 = 56 год. 
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Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год · 12 = 6 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 ·  3 = 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях  – 90 - 6 - 18 = 66 год. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Економічний зміст та значення регіональних 

бюджетів 

8 9 

2 Тема 2. Доходи місцевих бюджетів та порядок їх 

формування 

8 9 

3 Тема 3.  Планування і порядок фінансування видатків 

місцевих бюджетів 

8 9 

4 Тема 4. Міжбюджетні відносини та їх складові  8 9 

5 Тема 5. Управління бюджетними ресурсами на 

регіональному рівні 
8 10 

6 Тема 6.  Фінансовий контроль на регіональному рівні 8 10 

7 Тема 7. Бюджетний потенціал регіональних фінансів 8 10 

 Всього: 58 66 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» 

для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних 

навчальних технологій таких, як: проблемні лекції; робота в малих групах; 

семінари-дискусії; кейс-метод; ділові ігри. Під час лекційного курсу 

застосовується слайдова презентація  (у програмі Microsoft Power Point»), 

роздатковий матеріал,  ілюстраційні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях:  

 використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

 задаються провокаційні питання; 

 проводиться ділове та психологічне тестування. 

 

8. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у письмовій та усній формах. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові питання (25 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих). 
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Контроль самостійної роботи проводиться: 

 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

 з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті шляхом тестування. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, але містять окремі недоліки; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна і заочна форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

9 9 9 9 8 8 8 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно 
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82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення  

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Формування місцевих 

бюджетів»  включає: 

 опорний конспект лекцій на паперовому носію; 

 опорний конспект лекцій на електронному носію; 

 друкований роздатковий матеріал; 

 слайдова презентація. 

 

11. Список рекомендованої літератури 

 

11.1. Базова 

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

Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: 

практичний посібник.  Київ :  2017. 117 с. 

2. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. 

Тернопіль: Астон, 2015.  360 с. 

11.2. Допоміжна 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Дерун Т. М. Практичний посібник з питань формування спроможних 

територіальних громад / Т. М. Дерун.  Київ : АМУ, 2015.  40 с. 

3.  Мельник Л.М.. Дума В.Л. Формування бюджетного потенціалу місцевих 

фінансів:  монографія.  Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019.  215 с. 

4. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : 

навч. посіб. / В. В. Мамонова [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – 

Київ : НАДУ, 2014.  200 с. 

5. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами 

в регіоні : монографія / за наук. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2016.  238 с. 

6. Сорока М.П.. Якімчук А.Ю. Формування регіонального бюджету.: навч. 

посібн. Рівне: НУВГП, 2012. 212 с. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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12. Інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики України. URL:  http://www.ukrstat 

.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/  

2. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 

URL: http://www.ier.com.ua. 

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

https://www.minfin.gov.ua/news/borg 

4. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/  

5. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nuwm.edu.ua / naukova-

biblioteka {інформаційні ресурси у цифровому репозитарії}. 

http://www.ier.com.ua/
https://www.minfin.gov.ua/news/borg
http://zakon.rada.gov.ua/laws/
http://www.nuwm.edu.ua/

