
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування  

(http://old.univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_281_Publichne_upravlinnya_ta_administruvannya.

pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Місцеві фінанси 

Викладачі 

Лекції, консультації: Бучковська Яна Георгіївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук;  

семінарські заняття, консультації: Піхняк Тетяна Андріївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Бучковська Яна Георгіївна: 

Електронна адреса: buch-yana@ukr.net 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8456-7108 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZxF5OYYAAAAJ 

Піхняк Тетяна Андріївна 

Електронна адреса: t.pihnyak@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3301-3495 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Місцеві фінанси»: thoo2zs 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 407: 

Бучковська Яна Георгіївна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Піхняк Тетяна Андріївна: четвер з 15.00 до 16.20 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою та 

Viber у робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

Дисципліна спрямована на формування у студентів базових теоретичних знань 

стосовно закономірностей функціонування місцевих фінансів, особливостей 

організації бюджетного процесу на місцевому рівні і ролі у ньому місцевих 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad
https://scholar.google.com/citations?user=ZxF5OYYAAAAJ
mailto:t.pihnyak@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3301-3495
https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ
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дисципліни  фінансових органів та отримання практичних навиків у сфері планування та 

використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств 

місцевого господарства. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 05. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій.  

СК 10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

ПР 11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

ПР 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізти і 

постреквізти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – сьомий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліна вивчається після таких навчальних дисциплін:  

ППО 14. Фінанси, ППВ 3.2. Регіональна економіка. 

Дисципліна вивчається перед такими навчальними дисциплінами: 

ППО 13. Регіональний та місцевий розвиток, ППО 25. Бюджетна система. 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,0 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 46 години, 

лекційних – 18 години, семінарських – 26 години.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 

лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій 

та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних 

(в т.ч. індивідуальних) робіт, залік. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/4/4 

Тема 1. Сутність 

та функції 

місцевих фінансів 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Тема 2. Місцеві 

бюджети як 

визначальна ланка 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 
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місцевих фінансів СРС – 2,0 

2/4/4 

Тема 3. Фінансові 

ресурси місцевого 

самоврядування 

Тести, презентації, 

задачі, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/4 

Тема 4. Система 

видатків місцевих 

бюджетів 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/6 

Тема 5. Міжбюдж

етні відносини 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/4 

Тема 6. Бюджетни

й процес на 

місцевому рівні 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/8 

Тема 7. Управлінн

я фінансами та 

фінансовий 

контроль на 

місцевому рівні 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Тема 8. Фінансове 

забезпечення 

підприємств 

комунальної 

власності 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Тема 9. Основи 

організації 

фінансів місцевих 

органів влади у 

зарубіжних 

країнах 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Місцеві фінанси» (розміщені у Google класі «Місцеві фінанси» 

(код приєднання: thoo2zs) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Місцеві фінанси» (розміщені у Google класі «Місцеві 

фінанси» (код приєднання: thoo2zs) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

 

Залік письмовий. Структура залікового білету включає 20 тестових завдань, 1 

розрахункове завдання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Бечко П. К. Місцеві фінанси: навч. посібн. К.:  “Центр учбової 

літератури”. 2007. 191 с. 

2. Бондарук Т.Г. Місцеві фінанси: навч. посіб. Нац. акад. статистики, 

обліку та аудиту. К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2013. 531 с. 

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

Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної 

громади: навч. посіб. К.: 2017. 119 с. 
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4. Дем'янчук О. І. Місцеві фінанси: навч. посіб. Нац. ун-т "Остроз. акад." 

Острог : Нац. ун-т "Остроз. акад.", 2013. 337 с. 

5. Кульчицький М. І. Місцеві фінанси: практикум: навчальний посібник.  

М. Кульчицький. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 302с. 

6. Вівчар О. Й., Курило О. Б., Кащишин В. М. Місцеві фінанси: навч. 

посіб. Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014.  

258 с. 

7. Гораль Л. Т. Місцеві фінанси: навч. посіб. Івано-Франків.нац. техн. ун-т 

нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 255 с. 

8. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. За заг. ред. В. М. 

Федосова.  К. : КНЕУ, 2010.  600 с. 

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

Тернопіль: Астон, 2015. 360 с. 

10. Кириленко О., Малиняк Б., Письменний В., Русін В.  Планування та 

управління фінансовими ресурсами територіальної громади. Асоціація міст 

України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015.  396 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені 

Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., 

протокол №16, введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції 

рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 

28.08.2020 р. № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за відповідною темою у Google класі «Місцеві фінанси» (код приєднання: 

thoo2zs). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, 

введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої 

ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 

312/20)  

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 

 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за участь 

у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 

підприємницької діяльності». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 
 

Обліковий обсяг 0,27 ум.др.арк. 


