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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, надавати 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. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  

У рамках вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» передбачено засвоєння та смислове 

опрацювання теоретичного матеріалу під час практичних занять матеріалу. Використання 

такого освітньо-методичного інструменту сприяє розвитку вмінь і навичок виконання 

індивідуального виконання та формує поглиблене розуміння ситуативних моментів. 

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок студентів з теоретичного матеріал, що виноситься на розгляд; постановку загальної 

проблеми та її обговорення за участю студентів; розв’язування практичних завдань, їх 

перевірку, оцінювання.  

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВІДВЕДЕНІ НА ЇХ ВИКОНАННЯ ГОДИНИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси та їх устрій 

1 
Тема 1. Сутність, складники та засади організації 

місцевих фінансів 
2 0,5 

2 
Тема 2. Фінансова політика органів місцевого 

самоврядування 
2 0,5 

3 
Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази 

місцевих органів влади 
2 0,5 

 Разом за змістовим модулем 1 6 1,5 

Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 

4 Тема 4. Формування доходної бази місцевих бюджетів 3 0,5 

5 Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів 3 0,5 

6 Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові 2 0,5 

 Разом за змістовим модулем 2 8 1,5 

Змістовий модуль 3. Фінанси комунального господарства 

7 
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств 

комунальної власності 
3 0,5 

8 Тема 8. Фінанси житлово-комунального господарства 3 0,5 

9 
Тема 9. Основи організації фінансів місцевих органів 

влади у зарубіжних країнах 
2  

 Разом за змістовим модулем 3 8 1 

 Всього   22 4 

В освітньому процесі під час викладання дисципліни «Місцеві фінанси» 

використовуються наступні методи навчання:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 
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– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду навчання 

здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, семестрового контролю 

та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». Матеріали дисципліни «Місцеві 

фінанси» освітньому середовищі Moodle розміщені за посиланням: 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=105. 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі 

лекцій або семінарів. Зв’язок  студентів з викладачем забезпечуються за допомогою 

платформ Zoom, Google Meet, Moodle. 

Практичне заняття є однією з форм навчального процесу, за якої викладач пропонує 

студентам детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом 

вирішення попередньо сформованих ситуаційних завдань. 

Оцінки, отримані студентом за практичні заняття, зараховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. Виконання практичних завдань є 

обов’язковою умовою допуску до складання підсумкового контролю знань.  

Матеріали виконаних практичних завдань подаються на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах). На титульній сторінці 

вказуються анкетні дані виконавця (Додаток А). 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=105
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
  

Для опанування матеріалу дисципліни «Місцеві фінанси» під час проведення 

практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 

опрацюванню лекційного матеріалу. Така практика спрямована на формування практичних 

навичок у роботі зі спеціальною літературою, орієнтування на інтенсивну пізнавальну 

діяльність, критичне осмислення набутих знань і поглиблене вивчення теоретичних і 

практичних проблемних питань. Окремим видом опрацювання теоретичного матеріалу є 

самостійна робота. 

  

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 
Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає критичне осмислення та засвоєння лекційного матеріалу, 

обов’язкової та рекомендованої літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно та 

підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у формі усного 

опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ дисципліни «Місцеві 

фінанси» є наявність конспекту лекційних занять і питань, винесених на самостійне 

опрацювання, а також продемонстрований студентом під час тестування чи письмового 

контролю рівень знань. 

  

2.2. Опрацювання літературних джерел 
Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» є вміння 

працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, 

науковою та спеціальною літературою.  

При роботі 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, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення 

матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його опрацювання.  

Опрацювання матеріалу передбачає виконання наступного алгоритму: 

1. Залежно від характеру винесеного на розгляд питання, підібрати 

необхідні джерела інформації: нормативно-правові акти, підручники, посібники, 

наукові статті і т. п., зокрема й ті, що не вказані у переліку рекомендованих джерел. 

2. Означити суть питання, що вивчається, звернувши увагу на визначення 

незрозумілих або незнайомих термінів та з’ясувати їх зміст у словниках, довідниках, 

спеціалізованій літературі тощо. 

3. Проаналізувати наявний матеріал і зафіксувати його у зручному форматі 

конспекту.  

  

2.3. Виконання самостійної роботи 
Окремим базовим елементом створення підґрунтя для успішного виконання 

практичних завдань є опрацювання матеріалу, виокремленого для самостійної роботи 

студента, зокрема у теоретичній його частині. Опрацювання такого матеріалу слід 

здійснювати за послідовністю, наведеною у пп. 2.1. і 2.2. 
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3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси та їх устрій 

  

Тема 1. Сутність, складники та засади організації місцевих фінансів  

План заняття 

1. Формування науки про місцеві фінанси. 

2. Сутність місцевих фінансів та причини їх виникнення. 

3.Функції та роль місцевих фінансів. 

4. Склад і структура місцевих фінансів.  

Завдання 

  Опрацювання лекційного матеріалу. Складання тематичного фінансового кросворду. 

Доповідь на тематику супутню темі : «Сутність, складники та засади організації місцевих 

фінансів». Вирішення одного з варіантів тестових завдань по темі : «Сутність, складники та 

засади організації місцевих фінансів».  

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Первинною формою соціальної організації людей була: 

А) Община; 

Б) Тріада; 

В) Клан; 

Г) Маніпула. 

2. Перші цільові спілки в Європі виникають у: 

А) XIX ст.; 

Б) XX ст,; 

В) XV ст.; 

Г) XVІ ст. 

3. Першим про доцільність розмежування державних і місцевих фінансів писав: 

А) А. Сміт; 

Б) Дж. Бруно; 

В) К. Маркс; 

Г) В. Скотт. 

4. Окремим напрямком досліджень вчених - економістів XIX ст. було вивчення 

місцевого оподаткування, а також доходів і видатків: 

А) Місцевих спілок; 

Б) Латифундій; 

В) Фазенд; 

Г) Ранчо. 

5. Земством називали місцеве самоврядування під керівництвом: 

А) Дворянства; 

Б) Духовенства; 

В) Селянство; 

Г) Ремісників. 

6. Земська реформа в Російській імперії відбулася: 

А) 1864 р.; 

Б) 1917 р.; 

В) 1933 р.; 

Г) 1945 р. 

7. Сукупність принципів, правил, норм, цінностей, які диктує природа людині і що 

забезпечує їхню незалежність від конкретних соціальних умов і держави – це: 

А) Природне право; 

Б) Спадкове право; 

В) Родинне право; 
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Г) Династичне право. 

8. Теорія виникнення місцевого самоврядування, в основі якої положення про те, що 

община старша від держави, тобто історично виникла раніше і відповідно не створена 

державою, а визнані нею, тому  є інституцією, рівною державі – це: 

А) Теорія природних прав общини; 

Б) Державна теорія місцевого самоврядування; 

В) Теорія громадсько-господарського самоврядування; 

Г) Соціалістична теорія. 

9. Теорія виникнення місцевого самоврядування, в основі якої  положення про те, що 

органи місцевого самоврядування є органами державного управління, створеними 

державною владою для реалізації  її функцій та завдань на місцевому рівні – це: 

А) Теорія природних прав общини; 

Б) Державна теорія місцевого самоврядування; 

В) Теорія громадсько-господарського самоврядування; 

Г) Соціалістична теорія. 

10. Теорія виникнення місцевого самоврядування, в основі якої  положення про те, що 

органи місцевого самоврядування мають власну природну компетенцію тільки у сфері 

неполітичних відносин, а в політичній сфері – є агентами держави на місцевому рівні. – 

це: 

А) Теорія природних прав общини; 

Б) Державна теорія місцевого самоврядування; 

В) Теорія громадсько-господарського самоврядування; 

Г) Соціалістична теорія. 

11. Система формування, розподілу й використання фінансових ресурсів для 

забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і 

завдань як власних, так і делегованих – це : 

А) Місцеві фінанси; 

Б) Державні фінанси; 

В) Міжнародні фінанси; 

Г) Корпоративні фінанси. 

12. До сфери компетенції органів місцевого самоврядування не відноситься: 

А) Фінансування збройних сил; 

Б) Фінансування житлово-комунального господарства; 

В) Фінансування початкової і середньої освіти; 

Г) Фінансування первинної медичної допомоги. 

13. До сфери компетенції органів місцевого самоврядування не відноситься: 

А) Формування Державного бюджету; 

Б) Житлове будівництво; 

В) Водозабезпечення; 

Г) Організація землекористування. 

14. . До Європейської хартії місцевого самоврядування Україна приєдналася в: 

А) 1985 р.; 

Б) 1996 р.; 

В) 2005 р.; 

Г) 2016 р.. 

15. Функція місцевих фінансів, яка  проявляється у порядку формування доходів і 

видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за 

допомогою яких відбувається процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, 

необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань 

– це : 

А) Розподільча; 

Б) Контрольна; 
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В) Стимулююча; 

Г)Демпінгуюча. 

16. Функція місцевих фінансів, яка реалізується, зокрема, в діяльності органів 

місцевого самоврядування під час складання проектів місцевих бюджетів, їх розгляду і 

затвердження, а також виконання місцевих бюджетів й складання звіту про їхнє 

виконання – це: 

А) Розподільча; 

Б) Контрольна; 

В) Стимулююча; 

Г) Демпінгуюча. 

17. Функція місцевих фінансів, яка  полягає у створенні таких умов, за яких органи 

місцевого самоврядування будуть безпосередньо зацікавленими у збільшенні обсягів 

доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і 

місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному 

використанні фінансових ресурсів, які надходять у їхнє розпорядження – це:.  

А) Розподільча; 

Б) Контрольна; 

В) Стимулююча; 

Г) Демпінгуюча. 

18. До функції територіальної громади відноситься: 

А) Управління майном, що є в комунальній власності; 

Б) Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку, контроль за їх 

виконанням; 

В) Утворення, реорганізація і ліквідація комунальні підприємства, організації й установи, а 

також  контроль за їх діяльністю; 

Г) Усі відповіді вірні. 

19.Не відноситься до основних цілей місцевих фінансів: 

А) Забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування; 

Б) Формування самодостатніх територіальних утворень; 

В) Реалізація завдань державної регіональної політики; 

Г) Реалізація завдань державної зовнішньої політики; 

20. Фінансові ресурси, які мобілізують, поділяють і використовують місцеві органи 

самоврядування для виконання їхніх завдань і функцій – це : 

А) Об’єкт місцевих фінансів; 

Б) Суб’єкт місцевих фінансів; 

В) Принцип місцевих фінансів; 

Г) Функція місцевих фінансів. 

21. До нормативної бази щодо регулювання місцевих фінансів в Україні не належить: 

А) Конституція України; 

Б) Бюджетний кодекс України; 

В) Катехізис; 

Г) Щорічні закониУкраїни «Про Державний бюджет України» 

22. До принципів функціонування інституту місцевого самоврядування належать: 

А) Народовладдя; 

Б) Колегіальність; 

В) Виборність; 

Г) Всі відповіді вірні. 

23. До складу місцевих фінансових інститутів не належить: 

А) Місцеві бюджети; 

Б) Державний бюджет; 

В) Місцеві податки і збори; 

Г) Об’єкти комунальної власності. 
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24. До складу місцевих фінансових інститутів належать: 

А) Місцеві запозичення; 

Б) Комунальний кредит; 

В) Цільові фонди; 

Г) Всі відповіді вірні. 

 

Тема 2. Фінансова політика органів місцевого самоврядування 

План заняття 

1. Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності регіонів. 

2. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

3. Зміст і значення фінансової політики органів місцевого самоврядування. 

4. Бюджетна політика на місцевому рівні. 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Фінансова політика органів місцевого самоврядування». Вирішення одного з варіантів 

тестових завдань по темі: «Фінансова політика органів місцевого самоврядування».  

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Сукупність заходів, механізмів, інструментів і взаємоузгоджених дій центральних та 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення високого рівня якості життя людини на всій території України й сталого 

розвитку її регіонів за умов забезпечення просторової єдності держави  - це: 

А) Державна регіонально політика; 

Б) Міжбюджетні відносини; 

В) Місцеві фінанси; 

Г) Комунальний кредит. 

2. До цілей  державної регіональної політики відноситься: 

А) Зближення рівнів соціально-економічного розвитку окремих регіонів; 

Б) Надання фінансової допомоги територіям, які не мають достатніх ресурсів для виконання 

покладених на них функцій і обов'язків; 

В) Створення умов для надання громадських послуг за єдиними стандартами на всій 

території країни; 

Г) Всі відповіді вірні. 

3. До цілей державної регіональної політики не відноситься: 

А) Формування зовнішнього торгівельного балансу; 

Б) Подолання відставання у розвитку соціально-культурної сфери та соціальної 

інфраструктури в малих містах, селах і селищах; 

В) Забезпечення комплексного економічного й соціального розвитку територіальних 

одиниць; 

Г) Створення умов для ефективного й раціонального використання природних і ресурсних 

можливостей територій. 

4. До принципів державної регіональної політики не відноситься: 

А) Конституційності та законності; 

Б) Єдності; 

В) Кулуарності ; 

Г) Відкритості. 

5. Територія держави, її регіони, макро- і мікрорегіони відповідно до визначеного 

законодавством адміністративно-територіальним устрою – є: 

А) Суб'єктами державної регіональної політики; 

Б) Об’єктами державної регіональної політики; 

В) Функціями  державної регіональної політики; 

Г) Принципами державної регіональної політики. 

6. До матеріально-фінансової основою місцевого самоврядування не  входять: 
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А) Рухоме і нерухоме майно, яке перебуває в комунальній власності; 

Б) Доходи місцевих бюджетів; 

В) Земля та інші природні ресурси, що перебувають у комунальній власності; 

Г) Кошти МВФ. 

7. Незалежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів 

влади у прийнятті певних рішень щодо функціонування певної адміністративно-

територіальної одиниці, що забезпечується відповідною доходною базою – це: 

А) Адміністративна підпорядкованість; 

Б) Фінансова незалежність; 

В) Соціальна забезпеченість; 

Г) Громадянська позиція. 

8. Володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, обсяг яких відповідає 

функціям і завданням, що покладені на органи місцевого самоврядування є головною 

ознакою: 

А) Адміністративного підпорядкування; 

Б) Фінансової незалежності; 

В) Соціального забезпечення; 

Г) Громадянської позиції. 

9. Чи держава коштами Державного бюджету несе відповідальності за бюджетні 

зобов'язання органів місцевого самоврядування? 

А) Так, в повному обсязі; 

Б) Так, в 50% обсязі на всіх рівнях; 

В) Так, в 50% на обласному рівні та 30% на районному рівні. 

Г) Ні. 

10. Чи органи місцевого самоврядування коштами місцевих бюджетів несуть 

відповідальності за бюджетні зобов'язання інших місцевих бюджетів, а також держави ? 

А) Так, в повному обсязі; 

Б) Так, в 50% обсязі на всіх рівнях; 

В) Так, в 50% на обласному рівні та 30% на районному рівні. 

Г) Ні. 

11. Сукупність заходів регіональної влади, спрямованих на мобілізацію фінансових 

ресурсів, їх розподіл та використання для виконання функцій і завдань, що належать 

до компетенції органів місцевого самоврядування – це: 

А) Фінансова політика органів місцевого самоврядування; 

Б) Соціальна політика органів місцевого самоврядування; 

В) Організаційна політика органів місцевого самоврядування; 

Г) Технічна політика органів місцевого самоврядування. 

12. Забезпечення відповідними фінансовими ресурсам реалізації тієї або іншої 

регіональної програми економічного чи соціального розвитку - це 

А) Завдання місцевої фінансової політики; 

Б) Завдання місцевої соціальної політики; 

В) Завдання місцевої організаційної політики; 

Г) Завдання місцевої технічної політики. 

13. Розрахований на перспективу довготерміновий курс регіональної фінансової 

політики, який передбачає виконання завдань, визначених економічною і соціальною 

стратегією – це: 

А) Фінансова стагнація; 

Б) Фінансова стратегія; 

В) Фінансова тактика; 

Г) Фінансова санація. 
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14. Виконання завдань конкретного етапу розвитку території шляхом своєчасної зміни 

способів організації фінансових зв'язків і перегрупування місцевих фінансових ресурсів 

– це: 

А) Фінансова стагнація; 

Б) Фінансова стратегія; 

В) Фінансова тактика; 

Г) Фінансова санація. 

15. Що входить до складу програми економічного та соціального розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці ? 

А) Аналіз соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці за 

попередній і поточний роки і характеристика головних проблем економічної та соціальної 

сфер; 

Б) Оцінка використання природного, виробничого, науково-технічного і трудового 

потенціалу регіону, екологічної ситуації; 

В) Можливі шляхи розв'язання головних соціально-економічних проблем розвитку регіону; 

Г) Всі відповіді вірні. 

16. До складу програми економічного та соціального розвитку адміністративно-

територіальної одиниці : 

А) Основні показники соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці; 

Б) Дані про отримання та використання доходів від розпорядження об'єктами комунальної 

власності, оцінка ефективності їхнього використання, показники фінансового стану 

підприємств та організацій,  що є об'єктами права комунальної власності; 

В) Місцеві програми соціально-економічного розвитку; 

Г) Всі відповіді вірні. 

 

Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади 

План заняття 

1. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

2. Економічна сутність місцевих бюджетів, їхні функції.  

3. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. 

4. Види та структура місцевих бюджетів. 

5. Місцеві позики в Україні та управління боргом органів місцевого самоврядування. 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади». Вирішення одного з 

варіантів тестових завдань по темі : «Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих 

органів влади». 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Сукупність фондів коштів, що формують у процесі розподілу ВВП і направляють на 

економічний і соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць – це: 

А) Місцеві фінансові ресурси; 

Б) Державні фінансові ресурси; 

В) Корпоративні фінансові ресурси; 

Г) Транснаціональні фінансові ресурси. 

2. До складу фінансових ресурсів місцевого самоврядування не відносяться: 

А) Доходи місцевих бюджетів; 

Б) Доходи Державного бюджету; 

В) Кошти цільових фондів; 

Г) Фінансові ресурси підприємств комунальної власності. 

3. План формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які 

здійснюють органи державної влади України й органи місцевого самоврядування 
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протягом бюджетного періоду – це: 

А) Звіт; 

Б) Атестат; 

В) Бюджет; 

Г) Прогноз. 

4. До місцевих бюджетів відносять: 

А) Лише обласні бюджети; 

Б) Лише обласні та районні бюджети; 

В) Лише бюджети місцевого самоврядування 

Г) Обласні, районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування. 

5. Бюджети місцевого самоврядування – це: 

А)Обласні бюджети; 

Б) Районні бюджети; 

В) Бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їхніх об'єднань,  об’єднаних 

територіальних громад; 

Г) Всі наведені відповіді вірні. 

6. Що можна віднести  до особливостей місцевих бюджетів ? 

А) Вони відображають певну, чітко обмежену частину грошових відносин, які функціонують 

на окремій території; 

Б) Вони забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування і 

безпосередньо їм підпорядковані; 

В)  Усі їхні ланки органічно пов'язані не тільки між собою, а й з установами та 

підприємствами всіх форм власності, які функціонують на території регіону; 

Г) Всі наведені відповіді вірні. 

7. Бюджет області включає в себе: 

А) обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. 

Б) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські 

бюджети 

В) селищні та сільські бюджети 

Г) Всі наведені відповіді вірні 

8. Бюджет району включає в себе: 

А) обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. 

Б) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські 

бюджети 

В) селищні та сільські бюджети 

Г) всі наведені відповіді вірні 

9. Фонд, грошові кошти якого призначені для фінансування власних та делегованих 

повноважень органів місцевого самоврядування - це: 

А) Загальний фонд місцевого бюджету 

Б) Спеціальний фонд місцевого бюджету 

В) Валютний фонд місцевого бюджету 

Г) Резервний фонд місцевого бюджету 

10. Фонд місцевого бюджету, який формується з коштів конкретно визначених джерел 

надходжень і використовувати на фінансування у конкретно визначених цілях – це: 

А) Загальний фонд місцевого бюджету 

Б) Спеціальний фонд місцевого бюджету 

В) Валютний фонд місцевого бюджету 

Г) Резервний фонд місцевого бюджету 

11. Що не входить до складу стадій  життєвого циклу облігації місцевої позики? 

А) Емісія; 

Б) Збереження; 

В) Розміщення; 
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Г) Обіг. 

12. В залежності від мети випуску,  муніципальні позики бувають: 

А) проектні; 

Б) загальні; 

В) прибутковв; 

Г) всі відповіді вірні. 

13. Місцеві бюджети  у державних фінансах виступають: 

А) Складовою частиною бюджетної системи; 

Б) Інструментом реалізації загальнодержавних програм; 

В) Інструментом фінансового вирівнювання; 

Г) Всі відповіді вірні. 

14. Місцеві бюджети у місцевих фінансах виступають: 

А) Фінансовою базою місцевого самоврядування; 

Б) Джерелом утримання і розвитку місцевого господарства; 

В) Джерелом фінансування локальних послуг; 

Г) Всі відповіді вірні. 

15. Місцеві позики для фінансування капіталомістких проектів, погашення яких 

проводиться за рахунок місцевих надходжень і держбюджету – це:  

А) Прибуткові; 

Б) Неприбуткові; 

В) Проектні; 

Г) Поточні. 

16. Місцеві позики, що випускаються під конкретний прибутковий проект - це: 

А) Прибуткові; 

Б) Неприбуткові; 

В) Загальні; 

Г) Корпоративні. 

17. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов'язаннями за 

запозиченнями держави: 

А) Несуть в повному обсязі ; 

Б) Не несуть; 

В) Несуть в обсязі , але не більше 50% від загальної суми запозичень; 

Г) Несуть при виникненні надзвичайних обставин. 

18. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно 

перевищувати: 

А) 20% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету; 

Б) 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету; 

В) 50% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету; 

Г) 30% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету. 

19.За терміном погашення місцеві позики поділяються на: 

А) короткострокові, довгострокові 

Б) заставні,  без заставні 

В) відсоткові, виграшні, дисконтні 

Г) усі наведені відповіді вірні 

20.За забезпеченістю місцеві позики поділяються на: 

А) короткострокові, довгострокові 

Б) заставні,  без заставні 

В) відсоткові, виграшні, дисконтні 

Г) усі наведені відповіді вірні 

 

 

 



17 
 

Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 

 

Тема 4. Формування доходної бази місцевих бюджетів 

План заняття 

1. Доходи місцевих бюджетів 

2. Місцеві податки і збори 

3. Суть та історичні аспекти формування цільових фондів 

4. Резервні фонди місцевих органів самоврядування 

5. Прогнозування доходів місцевих бюджетів 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Реферат або  виступ на тематику супутню темі : 

«Формування доходної бази місцевих бюджетів». Доповідь на тематику супутню темі : 

«Сутність, складники та засади організації місцевих фінансів». Вирішення одного з варіантів 

тестових завдань по темі : «Формування доходної бази місцевих бюджетів 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, 

збори та інші обов'язкові платежі – це: 

А) Податкові надходження; 

Б) Неподаткові надходження; 

В) Доходи від операцій з капіталом; 

Г) Трансферти. 

2. Доходи від власності і підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, 

доходи від некомерційного і побічного продажу, надходження від штрафів і фінансових 

санкцій – це: 

А) Податкові надходження; 

Б) Неподаткові надходження; 

В) Доходи від операцій з капіталом; 

Г) Трансферти. 

3. Кошти, одержані від органу державної влади чи місцевого самоврядування, 

міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі – це: 

А) Податкові надходження; 

Б) Неподаткові надходження; 

В) Доходи від операцій з капіталом; 

Г) Трансферти. 

4. Доходи, що формуються на даній території за рішенням місцевих органів влади – це: 

А) Власні доходи 

Б) Закріплені доходи 

В) Трансферти 

Г) Кредити 

5. Доходи, які на постійній основі закріплені за певними місцевими бюджетами – це: 

А) Власні доходи 

Б) Закріплені доходи 

В) Трансферти 

Г) Кредити 

6. До складу місцевих податків і зборів відноситься: 

А) Податок на майно 

Б) Єдиний податок 

В) Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Г) Всі наведені відповіді вірні 

7. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок 

та   плата за землю є складовими частинами: 

А) Податку на майно 
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Б) Єдиного податку 

В) Збору за місця для паркування транспортних засобів 

Г) Туристичного збору 

8. Що є об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно? 

А)Лише об'єкти житлової нерухомості; 

Б) Лише об'єкти нежитлової нерухомості; 

В) Земельна ділянка; 

Г) Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості . 

9. Базою оподаткування податком на нерухоме майно є: 

А) лише загальна площа об'єктів житлової нерухомості; 

Б) лише загальна площа об'єктів нежитлової нерухомості; 

В) загальна площа земельної ділянки; 

Г) загальна площа об’єктів житлової та нежитлової нерухомості . 

10. Ставки податку на нерухоме майно встановлюються сільською, селищною або 

міською радою у  розмірі, що не перевищує: 

А) 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування 

Б) 3,0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування 

В) 15 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування 

Г) 30 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування 

11. Платниками транспортного податку є: 

А) фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі. 

Б) фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні вантажні автомобілі 

В) фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні автобуси 

Г) фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові та вантажні автомобілі 

12. Базою оподаткування транспортного податку є: 

А) легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

Б) вантажний  автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

В) автобус, що є об’єктом оподаткування 

Г) легковий та вантажний автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

13. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі: 

А) 250 гривень за кожен  автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

Б) 2500 гривень за кожен  автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

В) 25000 гривень за кожен автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

Г) 250000 гривень за кожен автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

14. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є: 

А) юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням місцевих рад 

організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

майданчиках для платного паркування чи відведених автостоянках 

Б) юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які є власниками легкових автомобілів 

В) юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які є власниками вантажних 

автомобілів 

Г) юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які є власниками легкових та 

вантажних автомобілів 

15. Туристичний збір – це: 
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А) місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. 

Б) місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету 

В) загальнодержавний  податок, кошти від якого зараховуються до Державного бюджету 

України. 

Г) загальнодержавний збір, кошти від якого зараховуються до Державного бюджету України 

16. До напрямів використання коштів резервних фондів не належить: 

А) Ліквідація наслідків стихійних явищ; 

Б) Ліквідація наслідків аварій та епідемій; 

В) Ліквідація наслідків дій терористичного або антиконституційного спрямування, диверсій; 

Г) Обслуговування боргу органів місцевого самоврядування. 

17. До напрямів використання коштів резервних фондів належить: 

А) Ліквідація наслідків стихійних явищ; 

Б) Капітальний ремонт, реконструкція; 

В) Надання гуманітарної чи матеріальної допомоги; 

Г) Придбання житла. 

18. Метод прогнозування доходів місцевих бюджетів , який полягає в ознайомленні 

експертів із питаннями доходів для підготовки прогнозу – це: 

А) Метод експертних оцінок; 

Б) Метод прямого рахунку; 

В) Метод екстраполяції; 

Г) Економетричне прогнозування. 

19. Метод прогнозування доходів місцевих бюджетів , який полягає у здійсненні 

детальних розрахунків кожного елемента доходів бюджету – це:  

А) Метод експертних оцінок; 

Б) Метод прямого рахунку; 

В) Метод екстраполяції; 

Г) Економетричне прогнозування. 

20. Метод прогнозування доходів місцевих бюджетів , який ґрунтується на визначенні 

бюджетних показників на основі встановлення стійкої динаміки їх розвитку – це : 

А) Метод експертних оцінок; 

Б) Метод прямого рахунку; 

В) Метод екстраполяції; 

Г) Економетричне прогнозування. 

21. Метод прогнозування доходів місцевих бюджетів , який дозволяє розглянути вплив 

декількох чинників на доходи шляхом визначення незалежних змінних, що найбільше 

впливають на бюджетні надходження – це: 

А) Метод експертних оцінок; 

Б) Метод прямого рахунку; 

В) Метод екстраполяції; 

Г) Економетричне прогнозування. 

 

Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів 

План заняття 

1.Видатки місцевих бюджетів  

2. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів. 

3. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів 

4. Програмно-цільове бюджетне планування, його зміст і переваги 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Реферат або  виступ на тематику супутню темі : 

«Система видатків місцевих бюджетів». Доповідь на тематику супутню темі : «Система 

видатків місцевих бюджетів» . Вирішення одного з варіантів тестових завдань по темі: 

«Система видатків місцевих бюджетів». 
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Тестові завдання для перевірки знань 

1. Економічні відносини, що виникають у зв'язку з розподілом централізованих коштів, 

які є власністю місцевих органів влади – це : 

А) Доходи місцевих бюджетів; 

Б) Видатки місцевих бюджетів; 

В) Місцеві податки; 

Г) Цільові фонди. 

2. Видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності й 

суверенітету, незалежного судочинства, здійснюються за рахунок коштів: 

А) Державного бюджету; 

Б) Місцевих бюджетів обласних рівнів; 

В) Місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування; 

Г) Місцевих бюджетів районних рівнів. 

3. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів, який передбачає, що 

закріплення видаткових зобов'язань за місцевими бюджетами має відповідати наданим 

органам місцевого самоврядування повноваженням визначати обсяг і структуру 

видатків – це : 

А) Принцип відповідності; 

Б) Принцип безперервності; 

В) Принцип раціональності; 

Г) Принцип соціальності. 

4. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів, який передбачає, що 

витрачання коштів бюджету, з одного боку, є кінцевим етапом руху бюджетних коштів, 

а з іншого - доходами для працівників бюджетних установ, виручкою суб'єктів 

підприємницької діяльності – це: 

А) Принцип відповідності; 

Б) Принцип безперервності; 

В) Принцип раціональності; 

Г) Принцип соціальності. 

5. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів, який передбачає 

необхідність ефективного використання коштів місцевих бюджетів – це: 

А) Принцип відповідності; 

Б) Принцип безперервності; 

В) Принцип раціональності; 

Г) Принцип соціальності. 

6. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів, який передбачає, що 

видатки місцевих бюджетів мають спрямовуватися на вирішення безпосередніх потреб 

населення та на фінансування більшості об'єктів соціальної інфраструктури – це: 

А) Принцип відповідності; 

Б) Принцип безперервності; 

В) Принцип раціональності; 

Г) Принцип соціальності. 

7. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів, який передбачає 

відображення всіх видатків органів місцевого самоврядування у видатковій частині 

місцевих бюджетів – це: 

А) Принцип відповідності; 

Б) Принцип безперервності; 

В) Принцип раціональності; 

Г) Принцип повноти. 
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8. Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з 

відповідними обґрунтуваннями щодо бюджетних коштів, необхідних для його 

діяльності на наступний бюджетний період – це: 

А) Бюджетний запит; 

Б) Податкове зобов’язання; 

В) Податковий кредит; 

Г) Комунальний кредит. 

9. Плановий документ, що визначає обсяг, цільове спрямування, помісячний розподіл 

коштів, що виділяють із бюджету на утримання бюджетних установ – це: 

А) Кошторис; 

Б) Податок; 

В) Збір; 

Г) Трансферт. 

10. До видів кошторисів не відносяться? 

А) Індивідуальні; 

Б) Локальні; 

В) Загальні; 

Г) Зведені галузеві 

11. Кошториси які визначають обсяг, цільове призначення і розподіл коштів 

загального і спеціального фондів, що виділяються з бюджету на утримання кількох 

типових установ, що обслуговуються однією централізованою бухгалтерією 

відносяться до :   

А) Індивідуальні; 

Б) Локальні; 

В) Загальні; 

Г) Зведені галузеві.  

12. Кошториси які відображають специфіку й особливості виробничої діяльності 

установи,  розробляються за затвердженими формами і розрізняються за видами 

бюджетних установ (школами, лікарнями, дитячими садками і т.д.) відносяться до: 

А) Індивідуальні; 

Б) Локальні; 

В) Загальні; 

Г) Зведені галузеві.  

13. Кошториси які представляють собою об'єднані в один кошторис індивідуальні 

кошториси однотипних установ, кошториси видатків на централізовані заходи і 

загальні кошториси міністерств і управлінь відносять до:  

А) Індивідуальні; 

Б) Локальні; 

В) Загальні; 

Г) Зведені галузеві.  

14. Показники які використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей  (кількість 

користувачів товарами, роботами, послугами, виробленими у процесі виконання бюджетної 

програми) це - : 

А) Показники затрат; 

Б) Показники продукту; 

В) Показники ефективності; 

Г) Показники якості. 

15. Показники  які визначають обсяг та структуру ресурсів, які забезпечують  виконання 

бюджетної програми це -: 

А) Показники затрат; 

Б) Показники продукту; 

В) Показники ефективності; 
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Г) Показники якості. 

16. Показник які визначають вартість (у грошовому обчисленні або в робочих годинах) 

одиниці продукції, або результату (кількість учнів на одного викладача, вартість 

підготовки одного учня)- це: 

А) Показники затрат; 

Б) Показники продукту; 

В) Показники ефективності; 

Г) Показники якості. 

17. Показник які відображають результати і якість надання послуг, досягнення чи 

корисність, отриману від здійснення заходів бюджетної програми – це : 

А) Показники затрат; 

Б) Показники продукту; 

В) Показники ефективності; 

Г) Показники якості. 

18. Методи планування видатків місцевих бюджетів суть якого полягає в плануванні 

бюджету органу місцевого самоврядування на основі розробки, аналізу, впровадження 

програм розподілу фінансових ресурсів (бюджетних програм – це : 

А) Програмно-цільовий метод 

Б) Метод «Коріння трави» 

В) Метод «Дослідження об'єкта» 

Г) Метод «Групова згода» 

19. Методи планування видатків місцевих бюджетів суть якого полягає в складанні 

прогнозу шляхом збору вхідних даних безпосередньо у рядових працівників, що 

перебувають на найнижчому рівні ієрархічної структури, тобто у тих, які пов'язані з 

об'єктом прогнозування - це: 

А) Програмно-цільовий метод 

Б) Метод «Коріння трави» 

В) Метод «Дослідження об'єкта» 

Г) Метод «Групова згода» 

20. Методи планування видатків місцевих бюджетів суть якого полягає в зборі даних 

різноманітними методами (опитування, інтерв'ю і т. п.) для перевірки гіпотези про 

величину надходжень для проведення передбачених фінансувань із місцевих бюджетів – 

це: 

А) Програмно-цільовий метод 

Б) Метод «Коріння трави» 

В) Метод «Дослідження об'єкта» 

Г) Метод «Групова згода» 

21 Методи планування видатків місцевих бюджетів суть якого полягає в тому, що прогноз 

ґрунтується на прямому та відкритому обміні думками на загальних зборах. Основною 

ідеєю цього методу є те, що групове обговорення можливих варіантів прогнозних 

показників призводить до вибору оптимального з багатьох запропонованих та 

розрахованих за допомогою різних методів та методик – це: 

А) Програмно-цільовий метод 

Б) Метод «Коріння трави» 

В) Метод «Дослідження об'єкта» 

Г) Метод «Групова згода» 

 

Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові 

План заняття 

1. Зміст міжбюджетних відносин  

2. Види міжбюджетних трансфертів в Україні 

3. Сутність та стан міжбюджетного вирівнювання 
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4. Зміст, завдання та методи бюджетного регулювання 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Міжбюджетні відносини, їх складові». Вирішення одного з варіантів тестових завдань по 

темі : «Міжбюджетні відносини, їх складові». 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Міжбюджетні відносини - це: 

А) Сукупність  міжбюджетних трансфертів 

Б) Відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням 

щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для 

виконаним функцій, передбачених Конституцією та законами України 

В) Відносини між Кабінетом Міністрів , Верховною Радою та  Адміністрацією Президента 

України 

Г) Надання коштів  місцевим бюджетам на покриття касових розривів 

2. Суб'єктами міжбюджетних відносин є:  

А) Органи державної влади і управління  та органи місцевого самоврядування, до 

компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і 

виконання бюджетів 

Б) Місцеві осередки політичних парій 

В) Громадські утворення і організації 

Г) Всі відповіді вірні 

3. Кошти, які безоплатно і безповоротно передають з одного бюджету до іншого – це: 

А) Міжбюджетні трансферти 

Б) Зовнішні запозичення 

В) Кредити 

Г) Депозити 

4. Відповідно до Бюджетного кодексу України, трансферт, що надається з державного 

бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій, це – 

А) базова дотація 

Б) субвенція 

В) реверсна дотація  

Г) додаткова дотація 

5. Відповідно до Бюджетного кодексу України, кошти, що передаються до державного 

бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій, це - 

А) базова дотація 

Б) субвенція 

В) реверсна дотація  

Г) додаткова дотація 

6. Трансферні ресурси, що передаються з державного бюджету України місцевим 

бюджетам чи з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня місцевим бюджетам 

нижчого адміністративного рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і 

витрат – це 

А) бюджетні дотації 

Б) бюджетні субвенції 

В) гранди 

Г) дарунки 

7. Трансферні ресурси, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам чи з 

місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого адміністративного 

рівня на фінансування цільових витрат і які підлягають обов'язковому поверненню у 

випадку нецільового використання, це- 
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А) бюджетні дотації 

Б) бюджетні субвенції 

В) гранди 

Г) дарунки 

8. Приведення у відповідність витрат місцевих бюджетів до гарантованого державою 

мінімального рівня соціальних послуг на одного мешканця, ліквідація диспропорцій у 

здійсненні бюджетних видатків за окремими територіями – це : 

А) Фінансове вирівнювання 

Б) Фінансова санація 

В) Дефіцит бюджету  

Г) Профіцит бюджету 

9. Наближення видатків місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу населення до 

середнього рівня видатків у країні – це мета : 

А) Фінансового вирівнювання 

Б) Фінансової санації 

В) Дефіциту бюджету  

Г) Профіциту бюджету 

10. Забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів у 

відповідності до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної 

влади та місцевого самоврядування – це мета : 

А) Вертикального бюджетного регулювання 

Б) Горизонтального бюджетного регулювання 

В) Діагонального бюджетного регулювання 

Г) Паралельного бюджетного регулювання 

11. Ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів 

місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських) – це 

мета: 

А) Вертикального бюджетного регулювання 

Б) Горизонтального бюджетного регулювання 

В) Діагонального бюджетного регулювання 

Г) Паралельного бюджетного регулювання 

12. Що є завданням бюджетного регулювання?  

А) Досягнення відповідності між видатками і доходами місцевих бюджетів різних видів, 

тобто їх збалансування 

Б) Забезпечення рівномірності у надходженні доходів для запобігання розривів у 

фінансуванні видатків 

В) Перерозподіл бюджетних ресурсів між «багатими» і «бідними» у фінансовому відношенні 

територіями 

Г) Усі наведені відповіді вірні 

 

 

Змістовий модуль 3. Фінанси комунального господарства 

 

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності 

План заняття 

1. Поняття комунальної власності та особливості її формування в Україні 

2. Місцеве господарство і його роль у формуванні місцевих бюджетів 

3. Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності». Вирішення одного з варіантів 

тестових завдань по темі : «Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності». 
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Тестові завдання для перевірки знань 

1. Комунальна власність – це: 

А) Власність держави; 

Б) Власність ТНК; 

В) Власність громади; 

Г) А,Б,В. 

2. Суб'єктом права комунальної власності є: 

А) органи  державного управління; 

Б) рада директорів  ТНК; 

В) територіальна громада; 

Г) А,Б,В. 

3. Комунальна власність є: 

А) Колективною формою власності; 

Б) Приватною формою власності; 

В) Державною формою власності; 

Г) А,Б,В. 

4. Які підприємства належать до комунального господарства? 

А) Житлове господарство;  

Б) Санітарно-технічні; 

В) Комунальної енергетики; 

Г) А,Б,В. 

5. Залежно від джерел фінансування до підприємств комунальної власності належать: 

А) Підприємства, які знаходяться на повному утриманні з місцевих бюджетів; 

Б) Підприємства, які частково утримуються з місцевих бюджетів; 

В) Підприємства, які працюють на засадах самоокупності; 

Г) А.Б.В. 

6. Комунальне підприємство, не наділене правом власності на закріплене за ним майно 

– це: 

А) Унітарне комунальне підприємство; 

Б) Акціонерне комунальне підприємство; 

В) ФОП; 

Г) ПОП. 

8. Комунальне підприємство, в якому майно закріплюється з правом повного 

господарського відання – це : 

А) Комунальне комерційне підприємство; 

Б) Комунальне некомерційне підприємство; 

В) ФОП; 

Г) ПОП. 

9. Комунальне підприємство, в якому майно закріплюється з правом правом 

оперативного управління – це : 

А) Комунальне комерційне підприємство; 

Б) Комунальне некомерційне підприємство; 

В) ФОП; 

Г) ПОП. 

10. Доходів територіальних громад від  майна і майнових прав поділяються на: 

А) постійні( орендна плата) та разові доходи (приватизація);. 

Б) платежі за ресурси місцевого значення та концесії; 

В) підприємницька діяльність (прибуток комунальних підприємств) та послуги місцевого 

господарства (комунальні платежі); 

Г) доходи у вигляді процентів та комунальний кредит. 

11. Доходів територіальних громад від  комунальних угідь поділяються на: 

А) постійні( орендна плата) та разові доходи (приватизація);. 
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Б) платежі за ресурси місцевого значення та концесії; 

В) підприємницька діяльність (прибуток комунальних підприємств) та послуги місцевого 

господарства (комунальні платежі); 

Г) доходи у вигляді процентів та комунальний кредит. 

12. Доходів територіальних громад від  продуктивної діяльності поділяються на: 

А) постійні( орендна плата) та разові доходи (приватизація);. 

Б) платежі за ресурси місцевого значення та концесії; 

В) підприємницька діяльність (прибуток комунальних підприємств) та послуги місцевого 

господарства (комунальні платежі); 

Г) доходи у вигляді процентів та комунальний кредит. 

13. Доходів територіальних громад від  надання позичок поділяються на: 

А) постійні( орендна плата) та разові доходи (приватизація);. 

Б) платежі за ресурси місцевого значення та концесії; 

В) підприємницька діяльність (прибуток комунальних підприємств) та послуги місцевого 

господарства (комунальні платежі); 

Г) доходи у вигляді процентів та комунальний кредит. 

 

Тема 8. Фінанси житлово-комунального господарства 

План заняття 

1. Особливості фінансів житлово-комунального господарства 

2. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування 

3. Комунальні платежі та методи управління ними 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Фінанси житлово-комунального господарства». Вирішення одного з варіантів тестових 

завдань по темі : «Фінанси житлово-комунального господарства». 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Багатогалузевий господарський комплекс, функціональним призначенням якого є 

задоволення житлово-комунальних потреб населення, підприємств, установ, що сприяє 

соціально-економічному розвитку суспільства - це: 

А) Житлово-комунальне господарство; 

Б) Командитне товариство; 

В) Унітарне підприємство; 

Г) Кредитна спілка. 

2. Діяльність по утриманню і експлуатації житлового фонду, гуртожитків, житлове 

будівництво та управління житловим господарством відноситься до: 

А) Житлового господарства; 

Б) Комунального обслуговування; 

В) Кредитного обслуговування; 

Г) Фінансового забезпечення. 

3. Комунальне і побутове енерго - та водопостачання, каналізаційне господарство, 

санітарно-технічна очистка і прибирання населених місць, зовнішній благоустрій і 

освітлення вулиць, лазні і пральні, готельне господарство, громадський міський 

пасажирський транспорт відноситься до : 

А) Житлового господарства; 

Б) Комунального обслуговування; 

В) Кредитного обслуговування; 

Г) Фінансового забезпечення. 

4. Житлове господарство - соціально орієнтована галузь місцевого господарства, що 

включає: 

А) Житловий фонд; 

Б) Нежитлові споруди; 
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В) Інженерно-технічні об'єкти, призначені для благоустрою будинків та прилеглих до них 

територій; 

Г) А,Б,В. 

5. Що входить до комунального господарства? 

А) Санітарно-технічні підприємства (водопровідно-каналізаційне господарство, санітарна 

очистка і прибирання); 

Б) Міський пасажирський транспорт (трамвай, тролейбус, автобус, комунальний таксопарк, 

метрополітен); 

В) Підприємства комунально-побутового обслуговування (лазні, пральні, перукарні, будинки 

побуту, готельне господарство); 

Г) А,Б,В. 

6. Що входить до комунального господарства? 

А) Підприємства комунальної енергетики (електростанції і електромережі, газове 

господарство, опалювальні котельні з мережами теплопостачання); 

Б) Ззовнішній благоустрій (дорожнє і мостове господарство, озеленення, вуличне освітлення, 

прибирання кладовищ, парків і скверів, очищення водоймищ); 

В) Підсобні промислові та ремонтні підприємства, які обслуговують потреби комунального 

господарства 

Г) А,Б,В. 

7. Житлово-комунальні послуги, які надаються населенню і оплачуються за рахунок 

особистих доходів домогосподарств (пасажирський транспорт, житлове господарство, 

лазні)- це: 

А) Особисті; 

Б) Виробничі; 

В) Громадського призначення; 

Г) А,Б,В. 

8. Житлово-комунальні послуги, що можуть надаватись як населенню, так і суб'єктам 

господарювання, які оплачують їх за рахунок своїх грошових коштів (вивезення 

сміття, газо-, водо - і теплопостачання) - це: 

А) Особисті; 

Б) Виробничі; 

В) Громадського призначення; 

Г) А,Б,В. 

9. Суспільно-корисні послуги ЖКГ  (озеленення, благоустрій територій, прибирання, 

миття та освітлення вулиць і доріг) – це: 

А) Особисті; 

Б) Виробничі; 

В) Громадського призначення; 

Г) А,Б,В. 

10. Офіційно встановлена органами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування ставка плати за утримання житлових будинків і прилеглих територій 

або надання комунальних послуг, що забезпечує мінімально необхідний рівень 

відшкодування експлуатаційних витрат на фінансування програм розвитку об'єктів 

житлово-комунальної сфери при дотриманні нормативних вимог щодо якості вказаних 

послуг – це: 

А) Розряд ; 

Б) Тариф ; 

В) Відсоток; 

Г) Ставка; 

11. Діленням загальної суми доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) 

комунального підприємства на її обсяг у натуральному вираженні визначається: 

А) Середній розрад; 
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Б) Середній тариф; 

В) Середній відсоток; 

Г) Середня ставка. 

12. Платіж, що стягується місцевими органами влади як плата за надані послуги 

громадянам і фізичним особам – це: 

А) Комунальний тариф; 

Б) Комунальний кредит; 

В) Комунальний платіж; 

Г) Комунальний розряд. 

13. До монопольної сфери житлово-комунального господарства не відноситься: 

А) Житлове господарство; 

Б) Водопровідне господарство; 

В) Каналізаційне господарство; 

Г) Комунальна енергетика. 

 

Тема 9. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах 

План заняття 

1. Моделі організації місцевого самоврядування 

2. Склад фінансових ресурсів органів місцевої влади зарубіжних країн 

3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування 

4. Досвід адміністративно-територіальних реформ у зарубіжних країнах 

Завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу. Виступ або доповідь на тематику супутню темі : 

«Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних». Вирішення одного з 

варіантів тестових завдань по темі : «Основи організації фінансів місцевих органів влади у 

зарубіжних». 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Що не відноситься до характерних риси  англосаксонської моделі місцевого 

самоврядування: 

А) Високий ступінь автономії місцевого самоврядування; 

Б) Контроль передусім з боку населення; 

В) Наявність на місцях спеціальних державних уповноважених, які контролюють органи 

місцевого самоврядування; 

Г) Відсутність місцевих адміністрацій (органів державної влади місцевого рівня). 

2. Що не відноситься до характерних риси  континентальної моделі місцевого 

самоврядування: 

А) Високий ступінь автономії місцевого самоврядування; 

Б) Наявність на місцях спеціальних державних уповноважених, які контролюють органи 

місцевого самоврядування; 

В) Певна ієрархія системи управління, в якій місцеве самоврядування є нижчою ланкою 

порівняно з вищою державною; 

Г) Обмежена автономія місцевого самоврядування. 

3. До країн з традиційно високим ступенем громадянських свобод, які виробили 

імунітет проти монархічно-бюрократичної централізації не відноситься: 

А) Велика Британія; 

Б) Франція; 

В) США; 

Г) Швейцарія. 

4. До «лібералізованих держав верховної влади», що базуються на загальному 

підпорядкуванні бюрократичному апарату та майже не передбачають реального 

«управління під власну відповідальність» на місцевому рівні не належить: 

А) Іспанія; 
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Б) США; 

В) Франція; 

Г) Італія. 

5. Що відноситься до способів розмежування бюджетних доходів? 

А) Розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів; 

Б) Розподіл надходжень від податків шляхом закріплення за кожним рівнем бюджетної 

системи конкретних часток податку в межах єдиної ставки оподаткування; 

В) Встановлення територіальних надбавок; 

Г) А,Б,В. 

6. Форма міжбюджетних відносин у країнах з унітарним державним устроєм, яка 

базується на засадах, визначених центральною владою законодавчим порядком - це : 

А) Бюджетний унітаризм; 

Б) Бюджетний федералізм; 

В) Бюджетний плюралізм; 

Г) Бюджетний конформізм. 

7. Форма міжбюджетних відносин у країнах з федеральним державним устроєм, яка 

базується на розподілі компетенції федеральної влади і суб'єктів федерації на 

договірних засадах – це : 

А) Бюджетний унітаризм; 

Б) Бюджетний федералізм; 

В) Бюджетний плюралізм; 

Г) Бюджетний конформізм. 

8. У яких країнах при формуванні доходів місцевих бюджетів велику роль відіграють 

муніципальні прибуткові податки? 

А) Швеція, Данія, Норвегія; 

Б) Великобританія, Франція, Германія; 

В) Італія, Іспанія, США; 

Г) Російська федерація, Казахстан, Білорусь. 

9. У яких країнах важливе місце серед неподаткових надходжень займають доходи від 

підприємницької діяльності та власності? 

А) США, Великобританія, Швеція; 

Б) Італія, Іспанія, Франція; 

В)Україна, Молдова, Польща; 

Г) Російська федерація, Казахстан, Білорусь. 

10. У яких країнах місцеві податки складають найбільшу частку  доходів місцевих 

бюджетів? 

А) Швеція, Швейцарія; 

Б) Болгарія, Греція; 

В) Україна, Молдова; 

Г) Казахстан, Білорусь. 

11. У яких країнах місцеві податки складають найменшу частку  доходів місцевих 

бюджетів? 

А) Швеція, Швейцарія; 

Б) Болгарія, Греція; 

В) Україна, Молдова; 

Г) Казахстан, Білорусь. 

 

 



30 
 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

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 

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. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Місцеві фінанси» (денна форма навчання) 

 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ1 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

ПК 

ЗМ 2 
Т 7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 3 

Сума балів, 

всього 
10 10 10 3 10 10 10 3 10 10 10 4 100 

Практичні 

заняття 
5 5 5  5 5 5  5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5  5 5 5  5 5 5   

 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 
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• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

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. 

  

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 
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терміни, встановлені викладачем. 

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. 

  

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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