
Опис навчальної дисципліни 

 

2. Назва: Місцеві фінанси; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

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

− визначати принципи побудови системи показників місцевих бюджетів;  

− застосовувати статистичні методи аналізу структури місцевих бюджетів та 

принципів їх формування; 

− використовувати на практиці методи обробки, узагальнення та аналізу організаційних 

засад складання проектів місцевих бюджетів  

 − встановлювати джерела формування та основні напрямки використання коштів 

місцевих бюджетів; інструменти міжбюджетного регулювання; 

- формувати системи управління фінансами та фінансового контролю на регіональному 

рівні. 

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

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

«Фінанси підприємств», «Статистика», «Економіка регіону», «Економіка 

підприємства». 

12. Зміст курсу: 

1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 

2. Фінансова політика місцевих органів влади. 

3. Бюджетний процес та бюджетний цикл. 

4. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів. 

5. Місцеві позики та оподаткування органів самоорганізації населення. 

6. Формування дохідної бази місцевих органів влади. 

7. Система видатків місцевих бюджетів. 

8. Механізм фінансового вирівнювання. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Місцеві фінанси : навч. посіб / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева,  Н.В. Сабліна. К. : 

ЦУЛ, 2009. 334 с. 

2. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб.  К. : Центр учбової літератури, 2008. 
 488 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, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

В.о.завідувача кафедри                                                       О.О. Ляхович, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

 

2. Title: Financial statistics; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: 3; 

6. Semester, when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo Zh.S., Candidate of 

Economic Sciences, Associate Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

- determine the principles of building a system of local budget indicators; 

- apply statistical methods of analysis of the structure of local budgets and the principles of their 

formation; 

- to use in practice methods of processing, generalization and analysis of organizational bases of 

drawing up of projects of local budgets; 

 - to establish sources of formation and the basic directions of use of means of local budgets; 

intergovernmental regulation tools; 

- to form systems of financial management and financial control at the regional level. 

10. Forms of organization of classes: study session, independent work. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: "Finance", "Enterprise Finance", 

"Statistics", "Regional Economy", "Enterprise Economics 

12. Course contents: 

1. The essence, components and principles of local finance. 

2. Financial policy of local authorities. 

3. Budget process and budget cycle. 

4. Local budgets as the basis of the financial base of local authorities. 

5. Local loans and taxation of self-organization of the population. 

6. Formation of the revenue base of local authorities. 

7. The system of local budget expenditures. 

8. The mechanism of financial equalization. 

13. Recommended educational publications: 

1. Local finance: textbook. method / M.M. Budnik, L.S. Martyusheva, N.V. Sablin. К.: CUL, 

2009. 334 р. 

2. Suntsova O.O. Local finances: textbook. way. K .: Center for Educational Literature, 2008. 

  488 .р 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 years lectures, 14 hours practical classes, 60 hours independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of case 

methods, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of the 5-nd semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, independent work. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

Acting Head of the Department                              O.O. Lyakhovich, Candidate of   

                                                                                  Economic Sciences, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


