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ПЕРЕДМОВА 

Мета: формування у здобувачів теоретичних знань та набуття практичних навичок з 

засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування 

функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління. 

Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ формування та 

функціонування місцевих фінансів,  набуття навиків управлінської діяльності в сфері 

місцевих фінансів та  набуття вміння роз'яснювати окремі положення законодавства, що 

стосуються місцевих фінансів, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його 

вдосконалення 

Місце дисципліни «Місцеві фінанси» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Менеджмент  Місцеві фінанси 

Макроекономіка  Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінансовий ринок 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси підприємств Фінансовий облік Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Місцеві фінанси»:  

Загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні: СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання  законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку.. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.  
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Для опанування матеріалу дисципліни «Місцеві фінанси» окрім лекційних і 

практичних занять, тобто аудиторної діяльності, значну увагу необхідно приділяти 

самостійній роботі. Самостійна навчальна робота розрахована на формування 

практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх 

на інтенсивну діяльність, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємства та 

його структурних підрозділів. 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та рекомендованої 

літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно та 

підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі 

усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю. 

 

1.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» є 

вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-

правовими джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

Під час роботи з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен 

ознайомитися з їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело 

та чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, і лише після цього 

відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та 

розпочинає його вивчення.  

При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, 

не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів і термінів, 

з’ясувавши їх зміст у словниках, довідниках, в контексті речення.  

Вивчення матеріалу за підручником і навчальним посібником, робота з 

науковою та спеціальною літературою проводиться на основі аналізу прочитаного з 

прослуханою та законспектованою лекцією, формування логічних висновків, 

відзначення незрозумілих положень з метою їх подальшого з’ясування на 

практичному занятті.  

Під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним 

посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано та навіть 

необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, 

помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення 

маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів і нормативно-правових 

джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих 

листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу.  

Крім того, при роботі з науковою та спеціальною літературою студент може 

отримати посилання на джерела, не вказані в навчально-методичному комплексі, що 

є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДОВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Підготовчий етап виконання контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи дає можливість студенту поглибити знання з 

дисципліни «Місцеві фінанси»,навчитися самостійно працювати з інформаційними 

джерелами, поглиблено вивчати основні проблеми щодо особливостей 

функціонування системи місцевих фінансів в Україні; виробити навички 

самостійного наукового мислення, вміння приймати рішення в умовах складного та 

динамічного законодавства. 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал й 

опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти та навчальну літературу. 

Студенти виконують контрольну роботу у позааудиторний час. Викладач 

консультує студентів, спрямовує на контрольну роботу та на практичному занятті 

перевіряє та заслуховує захист контрольної роботи.  

Контрольна робота відноситься до самостійної роботи студентів і повинна 

виконуватися відповідно до вимог, висвітлених у даних методичних вказівках. 

Номера теоретичних питань роботи студенти з’ясовують з переліку винесених 

теоретичних питань за допомогою наведеної таблиці. 

 

2.2. Перелік теоретичних питань та практичних завдань для виконання 

контрольної роботи  
Варіант контрольної роботи кожен студент вибирає за таблицею: 

Варіант Перша  

літера  

прізвища 

студента 

Варіант Перша 

 літера  

прізвища  

студента 

Варіант Перша 

літера 

прізвища 

студента 

Варіант Перша 

літера 

прізвища 

студента 

1 А 9 3 17 О 25 Ц 

2 Б 10 І 18 П 26 Ч 

3 В 11 Ї 19 Р 27 Ш 

4 Г 12 Й 20 С 28 Щ 

5 Д 13 К 21 Т 29 Ю 
6 Е 14 Л 22 У 30 Я 
7 Є 15 М 23 ф   

8 Ж 16 Н 24 X   

 

Варіант 1 

1. Сутність місцевих фінансів і причини їх появи. 

2. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування. 

3. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання в Україні. 

4. Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних 

підприємств міста за даними табл. 1. 

Таблиця 1 

Назва енергоносія Одиниця 

виміру 

Необхідна 

кількість 

Ціна одиниці грн. Загальна 

сума 

Електрична енергія тис. кВт. год 7701,6 150  

Котельно-пічне паливо тис. м3 1855,6 842,0  

Теплова енергія Гкал 15608,0 70,0  



8 
 

Варіант 2 

1. Місцеві фінанси як система. 

2. Закріплені доходи місцевих бюджетів. 

3. Цілі та завдання державної регіональної фінансової політики. 

4. Розрахувати на плановий період потребу в коштах на придбання пального для автобусів, 

що працюють у звичайному режимі руху, виходячи з щоденної потреби в бензині А-92 - 26 

тис. л, дизпаливі - 52 тис. л. Вартість 1 л. бензину становить 32 грн, дизпалива - 28 грн. При 

цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому, становив 1,06. Крім 

того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 297,88 тис. грн. 

 

Варіант 3 

1. Функції місцевих фінансів. 

2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. 

3. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів. 

4. За наведеними даними розрахувати вартість електроенергії, яка буде споживатись у 

плановому періоді для перевезення пасажирів, та розподілити її між видами 

електротранспорту. У попередньому році електротранспортом було спожито 152980тис. кВт-

год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями спожито 49,2 % усієї 

електроенергії, тролейбусами - 50,6 і фунікулером - 0,2 %. У плановому періоді кількість 

перевезень збільшиться на 2%, а ціна 1 тис. кВт-год електроенергії становитиме 150 грн. 

 

Варіант 4 

1. Видатки місцевих бюджетів. 

2. Комунальні платежі. 

3. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування. 

4. У періоді, що передує плановому, ДКП "Київелектротранс" перевезе 428000 тис. 

пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів за кошти і 221000 тис. пасажирів, які 

користуються правом безкоштовного проїзду. При цьому за абонентними талонами буде 

перевезено 80000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 204,0 млн. грн. доходів, а за 

проїзними квитками буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 104,0 

млн грн. У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшиться на 4,9 %, а 1 тис. 

пасажироперевезень становитиме 15000 грн. Визначити доходи ДКП "Київелектротранс" у 

плановому періоді та втрати від безкоштовного перевезення пасажирів. 

 

Варіант 5 

1. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. 

2. Власні доходи місцевих бюджетів, особливості їх формування. 

3. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. 

4. У плановому періоді плата за 1 м2 орендованої площі збільшиться на 17 % у порівнянні з 

попереднім періодом, де вона становить 414 грн. за 1 м2. Слід зазначити, що загальна площа 

житлових приміщень дорівнює 5,38 % від загальної житлової площі міста, яка становить 120 

млн. м2. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від експлуатації нежитлових 

приміщень. 

 

Варіант 6 

1. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. 

2. Поняття самостійності місцевого бюджету. 

3. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин. 

4. Відповідно до загальноміської програми "Покрівля" необхідно відремонтувати 496604 м2 

покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками ця площа та вартість ремонту 1 м2 покрівлі 

розподілились по районах міста так, як наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Райони Площа покрівлі, що потребує ремонту, % Ціна ремонту 1 м2, грн 

Печерський 10,0 340,5 

Шевченківський 18,4 283,3 

Солом'янський 6,5 357,8 

Подільський 10,2 392,1 

Голосіївський 6,3 361,7 

Оболонський 12,3 288,4 

Святошинський 9,9 341,2 

Дніпровський 5,3 398,1 

Дарницький 9,9 360,1 

Деснянський 9,4 284,2 

ДКП КШ ЕЕ 1,8 358,7 

Всього... 100  

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити 

її по районах міста. 

 

Варіант 7  

1. Поточний бюджет і бюджет розвитку. 

2. Система управління місцевими фінансами. 

3. Резервні фонди місцевих органів влади. 

4. Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста та ЖБК, які 

перебувають на обслуговуванні, становить 36385,7 тдс. м2, у тому числі площа будинків, не 

обладнаних ліфтами, становить 27298,3 тис. м2. Тарифи по квартирній площі в будинках, не 

обладнаних ліфтами, встановлені в розмірі 10,68 грн без ПДВ з 1 м2, а в будинках, 

обладнаних ліфтами, - на 2,02грн. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на 

плановий рік. 

 

Варіант 8 

1. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. 

2. Методичні засади місцевого утворення бюджету. 

3. Обєднані територіальні громади, їх роль в процесі децентралізації в Ураїні 

4. Відповідно до протоколу апаратної наради у голови міської держадміністрації вирішено 

щорічно проводити заміну 150 ліфтів вартістю 1000 тис. кожний. Згідно, з цим рішенням у 

кожному районі міста був складений такий проект плану заміни та модернізації ліфтів: 

Таблиця 3 
Райони 

 

 

Кількість ліфтів 

Печерський 18 
Шевченківський 19 

Солом'янський 5 

Подільський 6 

Голосіївський 16 

Оболонський 9 

Святошинський 19 

Дніпровський 5 
Дарницький 29 

Деснянський 24 

Всього... 150 

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та. модернізації ліфтів у кожному 

районі та в місті в цілому. 
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Варіант 9 

1. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів. 

2. Структура місцевих бюджетів. 

3. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. 

4. Відповідно до проекту заміни газових плит і газових колонок у житлових будинках міста, 

у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян 

передбачається замінити 2000 газових плит і 510 газових колонок, при цьому по районах 

міста (табл. 4): 

Таблиця 4 

Райони Газові плити Газові колонки Всього 

Кількість, 

% 

Ціна, грн Сума, грн Кількість, 

шт. 

Ціна, грн Сума, грн 

Печерський 10,0 5200  90 6200   
Шевченківський 15,0 5200  85 6200   

Солом'янський 7,5 5200  45 6200   

Подільський 25,0 5200  45 6200   

Голосіївський 7,5 5200  40 6200   

Оболонський 6,5 5200  30 6200   

Святошинський 6,5 5200  40 6200   

Дніпровський 5,0 5200  50 6200   

Дарницький 12,0 5200  40 6200   

Деснянський 5,0 5200  45 6200   
Всього... 100   510    

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит і газових колонок 

по районах міста та в місті в цілому. 

 

Варіант 10 

1. Європейська хартія про місцеве самоврядування. 

2. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення. 

3. Інструменти організації міжбюджетних взаємовідносин в Україні. 

4. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: місцеві 

податки і збори становили 800 тис. грн, податок з підприємств комунальної форми власності 

- 902, дотації - 320, субвенції - 400, плата за землю - 180 тис. грн. 

 

Варіант 11 

1. Формування науки про місцеві фінанси. 

2. Проблеми фінансів місцевого самоврядування в Україні. 

3. Система міжбюджетних відносин, її елементи. 

4. Розрахувати динаміку надходжень плати за землю, тис. грн, до місцевих бюджетів за 

даними табл. 5. 

Таблиця 5 

Зведені бюджети областей і 

АРК 

На 1 липня року Темп росту 2020 від 

2019 р,% 

Темп росту у 2021 від 

2020р.,% 2019 2020 2021 

Черкаська 18,562 22,643 25,951   
Вінницька 93,45 13,415 14,551   

Дніпропетровська 75,722 . 99,260 128,541   

Київська 12,190 16,424 16,118   

Луганська 17,843 28,765 .27,445   

Інші області      
Всього... 541,272 721,401 800;531   
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Варіант 12 

1. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. 

2. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету. 

3. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання. 

4. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету у тис. грн. за такими даними: 

Дотації з Державного бюджету – 33000  

Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів - 90000 

Субвенції - 22 0000 

Невикористані кошти цільового фінансування - 20000 

Місцеві податки і збори - 120000 

 

Варіант 13 

1. Європейська хартія міст. 

2. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування 

фінансових засобів органів місцевого самоврядування. 

3. Місцеві позики в Україні. 

4. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету у млн. грн. за такими даними: 

Дотації з Державного бюджету - 22000 

Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів - 9000 

Субвенції - 21000 

Невикористані кошти цільового фінансування - 5000 

Місцеві податки і збори - 15000 

 

Варіант 14 

1. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД. 

2. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів. 

3. Види місцевих фінансових органів, їх завдання та функції. 

4. Визначити суму місцевих податків і зборів місцевого бюджету м. Києва у млн. грн, за 

такими даними: 

Плата за землю  80025 

Податок з доходів фізичних осіб  269182 

Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності 6576. 

 

Варіант 15 

1. Європейська декларація прав міст. 

2. Методи планування місцевих бюджетів. 

3. Фінанси комунальних підприємств 

4. Проаналізувати структуру та динаміку доходів міського бюджету у млн. грн. за даними 

табл. 6. 

Таблиця 6 

КФК Найменування доходів за бюджетною класифікацією 
Рsк 

2020 2021 

10 000 000 Податкові надходження   

11000 000 Податки на доходи 80 400,0 82 800,5 

11 020 200 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 5 800,0 6 200,4 

14 070 000 Плата за торговий патент 1 600,0 14 00,2 

16 010 000 Місцеві податки і збори 10 200,0 10 100,0 

20 000 000 Неподаткові надходження 92 400,0 93'200,0 

 Разом...   

 

Варіант 16 

1. Законодавча база місцевого самоврядування в Україні. 
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2. Складі структура видатків місцевих бюджетів. 

3. Поняття комунальної власності. Управління майном комунальної власності. 

4. Визначити окремо податкові і неподаткові надходження місцевого бюджету у млн. грн за 

такими даними: 

Місцеві податки і збори  10600 

Державне мито  50 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій  190 

Плата за користування надрами  100 

Податок на прибуток підприємств що належать до комунальної власності  6576 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  61 

 

Варіант 17 

1. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку.  

2. Поняття та система касового виконання місцевого бюджету. 

3. Особливості реалізації права комунальної власності. 

4. Визначити окремо суму поточних видатків і видатків розвитку міського бюджету у млн. 

грн за такими напрямами використання коштів бюджету: 

Соціальний захист і соціальне забезпечення  45503 

Соціально-культурна сфера  7 889 

Інвестиційна діяльність  685 

Сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування  190 

Охорона здоров'я  98731 

Державне управління  10042 

Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки 4040 

Реалізація програми соціально-економічного  розвитку міста  5620 

Фізична культура і спорт  2339 

 

Варіант 18 

1. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу. 

2. Форми та види місцевих податків та зборів в Україні. 

3. Поняття бюджетних трансфертів, їх класифікація. 

4. Із напрямів формування та використання міського бюджету визначити суму формування 

поточного бюджету у млн. грн: 

Видатки на утримання органів влади  10340 

Прибутковий податок з громадян  320954 

Охорона здоров'я  120111 

Державне мито  10 

Видатки на фінансування пасажирського транспорту  46256 

Місцеві податки і збори  10006 

 

Варіант 19 

1. Розподіл повноважень між ОТГ та районними ОМС в процесі децентралізації". 

2. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. 

3. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. 

4. Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих 

бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу бюджетних 

трансфертів у млн. грн : 

Освіта  12 600 

Первинна медико-санітарна допомога  6200 

Місцева пожежна охорона  570 

Культурно-мистецькі програми місцевого значення   628 
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Постійно діючі курси підвищення кваліфікації  працівників АПК, що перебувають у 

комунальній власності  102 

Місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення  720 

Будівництво та ремонт доріг місцевого значення  4020 

Позашкільна освіта  2040 

 

Варіант 20 

1. Місцеві фінанси як система. 

2. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.  

3. Поняття бюджетних трансфертів, проблеми вдосконалення системи трансфертів в Україні. 

4. Визначити витрати підприємства комунального господарства, що включаються до 

собівартості робіт і послуг за такими даними: матеріальні витрати - 28 млнс. грн, витрати на 

оплату праці - 18, відрахування на соціальні заходи - 8, амортизація основних фондів -12 

млн.грн. 

 

Варіант 21 

1. Європейська хартія про місцеве самоврядування. 

2. Форми та види місцевих податків і зборів. 

3. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах.  

4. За даними табл. 6 визначити відсоток виконання дотації вирівнювання місцевим бюджетам 

Таблиця 7 

Зведені бюджети 

областей і АРК 

Дотації вирівнювання місцевим бюджетам  млн.  грн. 

Враховано в розрахунках при затвердженні 

державного бюджету 

Виконання станом на 1 

липня 2005 р. 

Відсоток 

виконання 

Черкаська 133722,1 64143,6  

Вінницька 245267,2 126699,3  

Волинська 167862,7 99464,2  

Київська 172331,9 105344,0  

Хмельницька 206214,7 84922,7  

Всього...    

 

Варіант 22 

1. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку. 

2. Сутність місцевих бюджетів їх ознаки, особливості та значення. 

3. Форми та методи фінансового вирівнювання. 

4. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: місцеві 

податки і збори - 90 млн. грн, податок з підприємств комунальної власності - 102, дотації 

вирівнювання - 42, субвенції на здійснення програм соціального захисту - 50, субвенції на 

виконання інвестиційних проектів — 80 млн. грн. 

 

Варіант 23 

1 .Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування. 

2. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. 

3. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування. 

4. За даними табл. 7 визначити та проаналізувати відхилення розподілу бюджетних ресурсів у 

відсотках у складі зведеного бюджету України. 

Таблиця 8 
Бюджети Доходи Видатки Відхилення 

Державний бюджет 54,3 51,9  

Місцеві бюджети 45,7 48,1  
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У т.ч. республіканський АРК, обласні, м. Києва та 

Севастополя 
22,6 17,0  

Міст республіканського та обласного підпорядкування 14,7 17,1  

Районні 6,2 10,9  

Міст районного підпорядкування 0,7 0,8  

Селищні 0,6 0,7  

Сільські 0,9 1,6  

Всього... 100,0 100,0  

 

Варіант 24 

1. Організація фінансів на територіях із спеціальним економічним статусом. 

2. Проблеми формування української моделі внутрішніх міжурядових фінансових відносин. 

3. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. 

4. Із запропонованих напрямів формування доходів міського бюджету визначити окремо 

суму податкових та неподаткових надходжень у млн. грн. 

Податки на доходи фізичних осіб 269180 

Доходи від некомерційного та побічного продажу  245 

Державне мито  20 

Плата за землю  59622 

Плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності  80 

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах  45 

Податок з власників транспортних засобів  14200 

Місцеві податки і збори  10200 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій  210 

 

Варіант 25 

1. Законодавча база місцевого самоврядування в Україні. 

2. Власні доходи місцевих бюджетів, особливості їх формування. 

3. Проблеми вдосконалення системи трансфертів в Україні. 

4. Визначити окремо суми доходів місцевих бюджетів, що не враховуються і враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у млн. грн. 

Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування  802 

Плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності, що видаються 

обласними державними адміністраціями  205 

Надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності 

відповідної територіальної громади  80 

Плата за оренду майнових комплексів, що перебувають в комунальній власності  103 

Надходження адміністративних штрафів,  що накладаються районними державними 

адміністраціями 250 

 

Варіант 26 

1. Система управління місцевими фінансами. 

2. Роль місцевих бюджетів у втіленні загальних національна цілей Програми „Україна-2021". 

3. Необхідність комунального кредиту у фінансуванні місцевого господарства. Фактори 

доцільного використання комунального кредиту. 

4. Визначити суму місцевих податків і зборів міського бюджету м. Черкаси у млн. грн. 

Податки на доходи фізичних осіб 408823,1 

Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності 5 448,0 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій      252,0 

Ринковий збір 1520,2 

Збір за паркування автотранспорту 80,0 
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Плата за землю 55 760,0 

Варіант 27. 

1. Ознаки комунальних підприємств та особливості їх функціонування в Україні. 

2. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання в Україні. 

3. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. 

4. Визначити окремо суму поточних видатків і видатків розвитку міського бюджету у млн. 

грн за такими напрямами використання коштів бюджету: 

Соціальний захист і соціальне забезпечення  - 2844; 

Соціально-культурна сфера  - 493; 

Інвестиційна діяльність  - 43; 

Сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування  - 12; 

Охорона здоров'я  - 6170; 

Державне управління  - 628; 

Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки - 252; 

Реалізація програми соціально-економічного  розвитку міста  - 351; 

Фізична культура і спорт  - 146. 

. 

Варіант 28 

1. Європейська хартія міст. 

2. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин. 

3. Поняття комунальної власності. Об'єкти та суб'єкти права комунальної власності.  

4. За даними табл. 8 проаналізувати структуру та динаміку видатків міського бюджету у млн. 

грн. 

Таблиця 9 

КФК Видатки міського бюджету за 

функціональною структурою 

Роки 

2019 2020 

010000 

060000 

070000 

080000 

100000 

240000 

250102 

Державне управління 

Правоохоронна діяльність 

Освіта 

Охорона здоров'я  

Житлово-комунальне господарство 

Цільові фонди 

Резервний фонд 

Всього 

10041,7 

10678,0 

9390,6 

9873,4 

35150,0 

1000 

800,0 

10333,5 

4200,0 

10200,9 

10405 

41600,8 

5960,0 

1000,0 

 

Варіант 29 

1. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг.  

2 .Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів. 

3. Особливості формування комунальної власності в Україні. 

4. Визначити витрати підприємства комунального господарства, що включаються до 

собівартості робіт і послуг за такими даними:  

матеріальні витрати - 84 тис. грн.; 

витрати на оплату праці – 54тис. грн.; 

відрахування на соціальні заходи – 16 тис.грн.; 

амортизація основних фондів - 36 тис.грн. 

 

Варіант 30 

1. Структура системи місцевих фінансових інструментів. 

2. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. 

3. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності. 

4. Визначити окремо суму податкових і неподаткових надходжень до міського бюджету м. 
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Черкаси у млн. грн. 

Податок на доходи фізичних осіб  322954 

Місцеві податки та збори  10006 

Адміністративні збори та платежі  315 

Плата за утримання дітей  у школах-інтернатах  45 

Державне мито  10 

Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності  5448 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій  252 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності  1630 

Плата за землю  55769 

Доходи від некомерційного продажу  315 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ  

 

3.1. Вимоги до оформлення контрольної роботи  

Обсяг контрольної роботи коливається залежно від теми. При написанні тексту 

необхідно дотримуватися наступних розмірів полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт TimesNewRoman, 14 розмір, міжрядковий 

інтервал 1,5. Відступ першого рядка в абзаці 1,25 см. Виключка по ширині.  
Титульний аркуш є першим листом контрольної роботи та повинен містити такі 

елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву 

кафедри; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи;назву навчальної 

дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; 

місто і рік виконання роботи(див. Додаток А). 

Основна частина контрольної роботи включає в себе висвітлення теоретичних 

питань, визначених відповідно до наведеного у таблиці 4 переліку. Назви теоретичних 

питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять 

жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин 

теоретичного питання наводять жирним шрифтом з абзацним відступом. Кожне 

теоретичне питання та список використаних літературних джерел розпочинають з 

початку наступного аркушу. 

Список використаних джерел наводиться в кінці контрольної роботи та 

повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання. Якщо студент 

робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, то він повинен 

обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід включати до 

бібліографічного списку ті праці, які фактично не були використані. Список 

використаних джерел формується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків.  

 

3.2. Методи контролю та критерії оцінювання контрольної роботи  

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми 

методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та 

тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим 

модулем за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Місцеві фінанси» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна 

сума балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань 

студентів є: систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 
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виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й 

усних відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; 

активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати 

експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після 

опанування певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово 

у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за 

кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився 

на проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль 

балів. Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються 

викладачем. Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, 

що сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 

61% від максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Місцеві фінанси» (заочна форма навчання) 

 

 

Поточний (модульний) контроль 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

а 

р
о
б
о
та

 

С
у
м

а 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ

1 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

ПК 

ЗМ 

2 

Т 

7 

Т 

8 

Т

 

9 

ПК 

ЗМ 

3 

Сума балів, 

всього 
7 7 7 4 7 7 7 4 7 7 7 4 25 100 

Практичні 

заняття 
3 3 3  3 3 3  3 3 3    

Самостійна 

робота 
4 4 4  4 4 4  4 4 4    

Контрольна 

робота 
            25  

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено 

пройдений матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним 

опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими 

відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок тестових вправ максимально 

можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 

теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота 

виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 
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Критерії оцінювання знань студентів при виконанні 

та захисті контрольної роботи 

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 
Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 

Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру 

полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 

редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 

Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 

формулювання власної думки студента – автора) 

5 

1.5 

Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 

обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні 

документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 
Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди 

5 

 
Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Зразок оформлення титульного аркуша 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Уманський національний університет садівництва 

 

 

Факультет економіки і підприємництва 

 

 

 

Кафедра фінансів,  

банківської справи та страхування 

 

 

ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 

21-к-зф група 

 

 

 

 

 

контрольна робота 

з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 
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