
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
1. Код: ВВ2 

2. Назва: Формування місцевих бюджетів  

3. Тип:  вибірковий 

4 Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.М.  к.е.н.,доцент 

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

- застосовувати основні методи та прийоми бюджетного планування на місцевому 

рівні;  

- визначати засади місцевої фінансової політики, розробляти бюджетні запити; 

- здійснювати аналіз формування доходної та видаткової частини місцевих бюджетів, 

податкоспроможності територій. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

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

«Бюджетна система», «Податкова система».  

12. Зміст курсу: 
1. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. 

2. Формування загального фонду місцевих бюджетів. 

3. Формування спеціального фонду місцевих бюджетів. 

4. Цільові фонди місцевого самоврядування. 

5. Міжбюджетні відносини. 

6. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів  

7. Бюджетний контроль та моніторинг. 

8. Бюджетний потенціал місцевих фінансів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
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 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять,60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемно-пошукові методи, навчальні дискусії, кейс-

методи, демонстрації з використанням мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 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: BB2 

2. Title: Formation of local budgets 

3. Type: selective 

4. Higher education level: IІ (master) 

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

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.M. Melnyk, Ph.D., associate 

professor 

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

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

- determine the principles of local financial policy, develop budget requests; 

- to analyze the formation of revenue and expenditure of local budgets, tax capacity of 

territories. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Finance», «Budget system», 

«Tax system». 

12. Course contents:  
1. The role of local budgets in the budget system of Ukraine. 

2. Formation of the general fund of local budgets. 

3. Formation of a special fund of local budgets. 

4. Trust funds of local self-government. 

5. Intergovernmental relations. 

6. Planning and procedure for financing local budget expenditures 

7. Budget control and monitoring. 

8. Budget potential of local finances. 

13. Recommended educational editions: 

1. Vasilieva N.V., Grinchuk N.M., Derun T.M., Kuybida V.S., Tkachuk A.F. Local budget and 

financial support of the united territorial community: a practical guide. Kyiv: 2017. 117 p. 

2. Municipal finance: textbook. way. / Ed. Doctor of Economics, Prof. O.P. Кyrylenko. Ternopil: 

Aston, 2015. 360 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
16 hours of lectures,14 hours of practical training, 60 hours of independent work. Total - 90 

hours. 

Methods: interactive lectures, problem-searching methods,, educational discussions, case 

methods, demonstrations using multimedia tools. 

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

Current control (100 points): testing, survey, implementation of independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


