
 

Силабус навчальної дисципліни  
 

«Фінанси територіальних громад та політика міжбюджетного 

регулювання» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти другий (магістерський)) 
Ступінь вищої освіти:  магістр 
Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та стахування»  
Освітньо-професійна програма: Фінанси і кредит.  

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна 

Рік навчання: І 

Семестр:  2 

Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин 4/120 

Мова викладання:  українська 

Предмет вивчення фінансово-бюджетні відносини, що виникають з приводу формування фінансових ресурсів 

територіальних громад та політики міжбюджетного регулювання 

Мета  - вивчення теоретичних засад і науково-методичних підходів до формування 
фінансів територіальних громад в контексті реалізації бюджетної політики в Україні. 

Завдання  - проводити комплексну оцінку фінансової спроможності територіальних громад з 
урахуванням реалізації бюджетної політики;  
- обґрунтувати систему фінансових інструментів для формування фінансів ОТГ;  
- проводити оцінювання інтегрального рівня забезпечення фінансовими ресурсами  
регіонального розвитку; 
- формувати бюджети територіальних громад з урахуванням стратегії регіонального 
розвитку.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1. Фінанси територіальних громад: сутність, структура, функції. 
2. Концептуальні основи формування фінансових ресурсів  територіальних громад  
3. Бюджети органів місцевого самоврядування: проблеми формування та використання  
бюджетних коштів в умовах децентралізації 
4. Методи оцінки фінансової спроможності територіальних громад 
5. Бюджетна політика та середньострокове бюджетне планування 

6. Боргова політика органів місцевого самоврядування 
7. Теоретико-правове забезпечення  міжбюджетного регулювання    

8. Міжбюджетні відносини та фіскальна автономія регіонів України: проблеми, доцільність, 
перспективи 
9.  Особливості реформування територіальної організації влади в Україні 
10.  Досвід зарубіжних країн в системі міжбюджетного регулювання 
 
Види занять: лекції, семінарські  
Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: денна, заочна 

Інтегральні компетентності  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі 
навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.. 

Фахові компетентності СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  
СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 



страхування.  
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію 
для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів 
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і 
проблем проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. 

Програмні результати 

навчання 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 

для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів,  

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових 

питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти 

Постреквізити Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, можуть бути використані під час 
написання магістерської роботи  

Інформаційне 
забезпечення  
 

1. Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України : історія, 
сьогодення, перспективи : кол. монографія / За ред. проф. Карліна М. І.  Луцьк: Вежа-Друк, 
2015.  400 с.  
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI URL:: 
http://pravo.in.ua/lib.html#rz2456. 
3. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні ; НАН 
України ; Ін-т екон. та прогнозув.  К. : Експрес, 2009.  608 с. 
4. Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи: за заг. ред.  
М.І.Карліна, І.О.Цимбалюк. Луцьк : Вежа-Друк, 2017.  188с. 
5. Возняк Г. В. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки URL: http://www. 
rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/66671.doc.htm.  

Форми поточного та 

підсумкового контролю 

Залік, тестування 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів, відбувається за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних контрольних робіт заборонені. Доповіді, ессе повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу  

● Політика щодо відвідування: Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим елементом оцінювання, 

за яке нараховуються мінімальний  бал.  

Оцінювання: 

Види оцінювання Бал 

Опитування під час занять – усно  10 

Модуль 1 (теми 1-6) – теоретичні завдання  30 

Модуль 2 (теми 7-11) – теоретичні завдання, тести 30 

Індивідуальне завдання (теми 1-11) – практичне завдання  30 

Залік (теми 1-11) – теоретичні завдання, задачі 60 

Загальна сума 100 

Шкала оцінювання: 

http://pravo.in.ua/lib.html#rz2456


Бали Зміст 

90-100 зараховано 

82-89 

75-81 

67-74 

60-66 

1-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

Кафедра Фінансів 

Викладач(і) ПРОЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  

Профайл викладача: https://vnu.edu.ua/uk/structure/proc-nataliya-vasilivna 

Тел.: 097 34 63 688 

E-mail: Vyshnevska.Nataliya@eenu.edu.uа 

Консультації:  Четвер 13.00-14.00, п’ятниця – 14.45-15.45 (ауд. 307) 

 

 


