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місцевому рівні» 

Рівень BO Другий (магістерський) 

Назва 

спеціальності/освіт

ньо-професійної 

програми 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

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: 10/14 

Заочна: 120: 4/6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

Кафедра фінансів 

Автор дисципліни кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів 

Проць Наталія Василівна 

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 
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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. Вивчення 

курсу дає можливість майбутнім фахівцям приймати 

обґрунтовані рішення  щодо формування доходів 

місцевих 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. 

Чому можна 

навчитися 

(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. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності)  

 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

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, 

банківської справи та страхування. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-

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

2. Бюджетна система : навч. посібн. Наталія Проць. 

Луцьк : Вежа- Друк, 2019.  268 с. 

3. Бюджетна система підручник / за ред.. С. І. Юрія, 

В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. Тернопіль : 

ТНЕУ, 2013. 624 с. 

4. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його 

фінансове забезпечення в Україні ; НАН України ; Ін-т 

екон. та прогнозув. К. : Експрес, 2009. 608 с. 

5. Становлення та розвиток системи фінансового 

вирівнювання спроможності органів місцевого 

самоврядування в Україні. Економічний часопис 

Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 173-180 

URL:https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view

/521/430 

6. Проць Н. В. Оподаткування та бюджетна політика 

на місцевому рівні: конспект лекцій. Луцьк: ВНУ ім. 

Лесі Українки, 2021. 84 с. 

Здійснити вибір   «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://pravo.in.ua/lib.html#rz2456
https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/521/430
https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/521/430
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

