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Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фінансів 

Автор дисципліни доц. Н.В.Проць 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базовими є знання з основ економіки 

Що буде вивчатися Основи теорії управління фінансами територіальних громад.  
Загальна характеристика та структура фінансів територіальних 
громад. Бюджетний процес на місцевому рівні. Методичні 
підходи до оцінки фінансової спроможності територіальних 
громад. Шляхи удосконалення формування фінансів 
територіальних громад. Зарубіжний досвід формування 
фінансів  територіальних громад. 

Чому це цікаво/треба вивчати Дисципліна має теоретично-прикладний характер, дає 
можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати 
економічні процеси, що відбуваються в територіальних 
громадах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх 
особливості у сфері фінансів; визначати заходи, що 
забезпечують використання фінансів як одного з дійових 
важелів державного управління; застосовувати формульний 
підхід для визначення трансфертів; оцінювати ефективність 
використання бюджетних коштів територіальних громад. 

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

В результаті вивчення курсу студент навчиться проводити 
аналіз системи  управління фінансами територій; оцінювати 
фінансову спроможність громад та територій та приймати 
зважені управлінські рішення;  застосовувати управлінські 
навички у процесі бюджетного планування та прогнозування з 
урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень; 
застосовувати аналітичний і методичний інструментарій у 
процесі прийняття управлінських рішень щодо раціонального 
використання бюджетних коштів; визначати шляхи 
вдосконалення механізму формування фінансів 
територіальних громад. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності)  
 

Вивчення курсу дає можливість майбутнім фахівцям приймати 
обґрунтовані рішення  для оцінювання фінансової 
спроможності громад та територій, ухвалювати управлінські 
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; застосовувати 
управлінські навички у процесі бюджетного планування та 
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прогнозування; приймати управлінські рішення щодо 
раціонального використання бюджетних коштів;  
 
1. Здатність використовувати методичні підходи  до оцінювання 
фінансової спроможності громад і територій.  
2. Здатність ухвалювати управлінські рішення для 
раціонального використання видатків бюджету.  
3. Здатність застосовувати результати оцінок фінансової 
спроможності територій для ефективного управління.  
4. Здатність застосовувати управлінські навики у бюджетному 
процесі. 
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