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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Local finance» забезпечує теоретичну підготовку та набуття і закріплення 

практичних навичок щодо закономірностей у сфері фінансових відносин місцевих органів влади, 

використання місцевих фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих 

органів самоврядування. Метою дисципліни є 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.________________________________________________________________________________ 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборат

орні, практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюван

ня 

6 семестр 

Module 1. Organization of local finances, local budgets, financial equalization and 

budget regulation 

100 

Topic 1. The concept, 

component parts and 

organizational principles 

of local finances 

 

2/1 

знати: принципи 

організації і структуру 

місцевих бюджетів; цілі, 

завдання, порядок 

бюджетного регулювання 

на місцевому рівні. 

вміти аналізувати та 
планувати доходи і 

видатки місцевих 

бюджетів 

розуміти порядок 

формування та 

використання фінансових 

ресурсів органів 

місцевого 

самоврядування 

використовувати 
формульний підхід для 

визначення обсягу між- 

бюджетних трансфертів 

Здача 

практичної 

роботи. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок 

задач. 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт і 

тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Topic 2. Local budgets as 

the grounds for a financial 

base for the local bodies of 

athourity 

2/1 

Topic 3. A buildup of the 

local budget revenue funds 

4/2 

Topic 4. The system of 

local expenditures 

4/2 

Topic 5. Financial 

equalization and budget 

regulation 

2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1933


Module 2. Budget process at the local level and financial policy and management of 

local finances, the financial activity of enterprises of the local economy     

100 

Topic 6. Budget process at 

the local level 

4/2 знати: етапи формування 

і виконання місцевих 

бюджетів; процес 

казначейського 

обслуговування місцевих 

бюджетів; систему 

виконавчих органів 

влади; 

вміти пояснювати 

закономірності у сфері 

фінансових відносин 

держави, місцевих 

органів влади, 

комунальних господарств 

та населення; аналізувати 

і планувати доходи і 

видатки підприємств 

житлово-комунального 

господарства; оцінювати 

ефективність 

використання бюджетних 

коштів на місцевому 

рівні 

Здача 

практичних 

робіт. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок 

задач. 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт і 

тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Topic 7. Communal 

property 

2/1 

Topic 8. Financial 

activities of the housing 

and utility complex the 

financial policy of the 

local bodies of power 

2/1 

Topic 9. The financial 

policy of the local bodies 

of power 

2/2 

Topic 10. Managing local 

finances in Ukraine 

3/0 

Topic 11. The principles 

of the organization of the 

local government finances 

in foreign countries 

2/1 

Всього за 6 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


