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Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 
лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна: 120: 20/20 

Заочна: 120: 8/6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фінансів 

Автор дисципліни доц. Н.В.Проць 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базовими є знання з фінансів, бюджету та оподаткування , 
отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Що буде вивчатися Теоретичні та методологічні основи місцевого оподаткування,  
інструменти місцевого оподаткування та реалізації бюджетної 
політики; проблеми впровадження самооподаткування, 
формування  фінансових ресурсів ОМС та шляхи їх вирішення. 
Тематика курсу: Основи теорії місцевого оподаткування. 
Розвиток системи місцевого оподаткування та функціональні 
механізми  місцевого оподаткування. Загальна характеристика 
та порядок адміністрування місцевих податків. Місцеві збори. 
Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих 
бюджетів. Теоретичні, інституційні основи формування 
бюджетної політики органів місцевого самоврядування. 
Бюджетний процес на місцевому рівні. Бюджетний механізм та 
характеристика типів бюджетної політики на місцевому рівні. 
Методичні підходи до оцінки та система удосконалення 
інструментарію проведення бюджетної політики. Шляхи 
удосконалення інструментів бюджетної політики та системи 
місцевого оподаткування в Україні. Світовий досвід 
формування бюджетної політики на місцевому рівні 

Чому це цікаво/треба вивчати Система місцевого оподаткування та реальні пріоритети 
бюджетної політики повинні забезпечувати потреби місцевих 
бюджетів у надходженні коштів, з вираховуванням рівня 
платоспроможності потенційних платників податків та зборів.  

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

В результаті вивчення курсу студент навчиться проводити 
аналіз системи  місцевих податків і зборів, доходів та видатків 
місцевих бюджетів; моніторинг  проведення бюджетної 
політики органами місцевого самоврядування з метою її 
стабілізації; визначати шляхи вдосконалення системи 
адміністрування місцевих податків і зборів та розгляду інших 
проблем, розв'язання яких пов'язується з прийняттям 
Бюджетного та Податкового кодексів України. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності)  

Вивчення курсу дає можливість майбутнім фахівцям приймати 
обґрунтовані рішення  щодо формування доходів місцевих 
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 бюджетів та визначення пріоритетів бюджетної політики на 
місцевому рівні. Магістр навчиться проводити розрахунки 
обсяги видатків місцевих бюджетів, індексу відносної 
податкоспроможності регіонів України, аналізувати дохідний та 
видатковий потенціал місцевих бюджетів України, розробляти 
основні напрямки бюджетної політики на місцевому рівні.  
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