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«Фінанси територіальних громад та політика 

міжбюджетного регулювання» 

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 

2 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 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. 

Напрями удосконалення формування фінансів 

територіальних громад у повоєнний період. 

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 
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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. 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 прогнозування; приймати управлінські 

рішення щодо раціонального використання 

бюджетних коштів; 

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 1. Карлін М.І. Проць Н. В. Територіальні фінансові 



забезпечення ресурси в умовах децентралізації: конспект лекцій. 

Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 136 с. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-

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

1. 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 

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. Кириленко О. П., Малиняк Б. С., Письменний В. В., 

Русін В. М. Планування та управління фінансовими 

ресурсами територіальної громади. К.: ТОВ 

«Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ». 2015. 396 с.  

5. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., 

проф. О.П. Кириленко. Тернопіль: Астон, 2015. 360 с. 

6. Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М. та ін. 

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної 

громади та її маркетинг: навч. посіб. К. : 2017.  107 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

