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ВСТУП 

 

У сучасних умовах розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування у наданні суспільно необхідних благ і послуг ведеться 

активний пошук адекватних джерел для їх фінансування.  органи місцевого 

самоврядування опинилися віч на віч з багатьма проблемами, пов’язаними із 

забезпеченням збалансованого соціально-економічного розвитку територій,  

вирішення гострих соціальних проблем,  покращення умов життя громадян. 

Вирішити ці проблеми можливо лише на підставі залучення різноманітних 

джерел доходів, використання потенціалу муніципальних підприємств, а також 

малого та середнього бізнесу. Виходячи з цього, значно зросла потреба у 

підготовці висококваліфікованих фахівців, які глибоко розуміють 

функціонування місцевих фінансів,  здатні на практиці творчо застосовувати 

інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування. 

Тому навчальна дисципліна «Місцеві фінанси», як  складова блоку  

вибіркових навчальних дисциплін є важливою для підготовки бакалаврів за 

напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальності  072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування»).  

Предметом навчального курсу «Місцеві фінанси» є теоретичні та 

практичні аспекти формування і використання фінансових ресурсів місцевих 

органів влади й самоврядування.  

Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як: «Податкова 

система», «Фінанси», «Бюджетна система», «Економіка підприємства», 

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Банківські операції», 

«Фінансовий ринок» та іншими. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Місцеві фінанси»: 

 -  вивчення принципів організації та структури місцевих бюджетів; 

 - засвоєння основних етапів формування і виконання місцевих бюджетів; 

 - дослідження закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих 

органів, комунальних господарств та населення;  
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 - вивчення сутності поняття «територіальна громада» як первинного об’єкта 

місцевого самоврядування;  

 - з’ясування проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні;  

 - визначення особливостей формування державної фінансової політики у сфері 

місцевих фінансів та пріоритети фінансової політики органів місцевого 

самоврядування;  

 - вивчення бюджетного процесу та його учасників на місцевому рівні; 

 - засвоєння повноважень учасників бюджетного процесу на місцевому рівні;  - 

вивчення показників та бюджетної класифікації; 

 - засвоєння порядку формування та використання фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування;  

 - вивчення джерел і складу доходів місцевих бюджетів;  

 - засвоєння змісту і структури видатків місцевих бюджетів;  

 - засвоєння методики визначення обсягів бюджетних видатків та їхнього 

впливу на реалізацію функцій держави; 

 - вивчення цілей та завдань міжбюджетних відносин; 

 - вивчення механізму здійснення міжбюджетних трансфертів; 

 - вивчення основних принципів фінансового вирівнювання; 

 - засвоєння методів бюджетного регулювання; 

 - вивчення фінансів комунальних підприємств; 

 - вивчення фінансів муніципальних підприємств і муніципальних платежів у 

зарубіжних країнах;  

 - вивчення фінансової діяльності підприємств житлового господарства. 

У результаті вивчення навчального курсу студенти здобудуть такі 

компетенції: 

  - здатність аналізувати ефективність реалізації фінансової політики у 

сфері місцевих фінансів;  

 - навички оцінки прогнозних значень базових макропоказників у сфері 

місцевих фінансів;  
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 - здатність до формулювання змісту і визначення джерел фінансового 

забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку регіону; 

 - здатність аналізувати причини виникнення дефіциту місцевого бюджету в 

Україні;  

 - здатність аналізувати законодавство в бюджетній сфері; 

 - здатність аналізувати виконання місцевого бюджету за доходами і видатками; 

 - навички розрахунку суми місцевих податків;  

 - здатність прогнозувати та розраховувати доходи та видатки місцевого 

бюджету; 

 - здатність аналізувати статті видатків і доходів бюджетів усіх рівнів; 

 - здатність визначати обсяги міжбюджетних трансфертів; 

 - навички  здійснювати місцеві запозичення, визначати джерела їх покриття; 

 - здатність визначати необхідність бюджетних позик та їх ефективність. 

 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання напряму 

6.030508 «Фінанси і кредит»  (спеціальності  072 – «Фінанси, банківська справа 

та страхування») у сьомому семестрі виконують у письмовій формі контрольну 

роботу.  

Контрольна робота складається із трьох теоретичних питань, двох задач. 

Варіанти контрольної роботи вибирають згідно з останньою цифрою залікової 

книжки студента. Відповіді на теоретичні питання виконують у письмовому 

вигляді в короткій конспективній формі, за необхідності супроводжують 

рисунками, таблицями. У роботі обов’язкове посилання на використані 

літературні джерела, список яких наводиться в кінці кожного питання 

контрольної роботи.   

Джерелами інформації під час написання роботи, крім законодавчої та 

нормативної бази, підручників і навчальних посібників, обов’язково повинні 
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бути періодичні наукові видання: «Фінанси України», «Економіка України», 

«Актуальні проблеми економіки», «Казна», «Світ фінансів» та інші. Також 

можна використовувати дані Інтернету з посиланням на сторінки відповідних 

сайтів. 

Бюджетний і Податковий  кодекс України потрібно обов’язково 

використовувати в останній редакції відносно дати написання контрольної 

роботи. 

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4, приблизний 

обсяг 18–20 сторінок у друкованому варіанті. Контрольну роботу слід писати 

українською мовою. Захист контрольної роботи проводиться в строки, 

затверджені деканатом, але не менш ніж за два тижні до заліку. Без захисту 

контрольної роботи студента не допускають до заліку.  

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Місцеві фінанси» наведено в додатку  А. 

Підготовлену роботу надсилають або здають на кафедру «Облік і 

фінанси» (639600, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КрНУ, корпус № 5, кімната 

5510) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. 

 

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Сутність місцевих фінансів і їх роль. 

2. Обчислення  і сплата місцевих податків  і зборів. 

3. Проблеми фінансування житлово-комунального господарства та шляхи їх 

вирішення в Україні. 

4. Задача 1 

Визначте абсолютне та відносне відхилення показників бюджету в 

поточному році, розрахуйте дефіцит/профіцит бюджету, а також частку доходів 

та видатків і дефіциту бюджету у валовому внутрішньому продукті країни на 

підставі наведених у табл. 1 даних. Зробіть висновки. 
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Таблиця 1 – Результати виконання зведеного бюджету за поточний рік. 

 

Показники 2016 2017 

Відхилення 17/16 

Абсолютні, 

млн грн 
Відносні, % 

Доходи, млн грн  57 120 82 445   

Видатки, млн грн  61 225 81 999   

Надання кредитів 4567 4879   

Повернення кредитів 3542 3456   

Профіцит (дефіцит), млн грн     

ВВП, млн грн  121 587 265 510   

Доходи як частка ВВП, %    

Видатки як частка ВВП, %    

 

 Задача 2 

На підставі наступних даних визначити, яким чином потрібно здійснити 

горизонтальне вирівнювання для бюджету міста обласного підпорядкування і 

обчислити суму дотації (базової або реверсної), якщо: 

– чисельність населення міста – 410 тис. осіб; 

– сума ПДФО по даному місту за минулий рік – 111003 тис. грн.; 

– податкоспроможність по всіх зведених бюджетах міст обласного 

підпорядкування за минулий рік – 220,5 грн/особу 

Література: [2, 4, 9, 15, 17–18]. 

 

Варіант 2 

1. Бюджетний процес на місцевому рівні. 

2. Інвестиційна складова місцевих бюджетів. 

3. Проблеми реформування місцевого оподаткування. 

 

4. Задача 1 

Суб’єкт господарювання з 01.01.2016 р. перейшов згідно із законодавчими 

змінами до складу платників єдиного податку 4-ої групи платників. 
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У розпорядженні підприємства площа земельної ділянки, зайнятої 

сіножаттю, – 12 га, багаторічними насадженнями, – 5,5 га, нормативна грошова 

оцінка і ставки податку до нормативної грошової оцінки відповідно: 

сіножаті –                             9487,6 грн /1 га         0,45 % 

        багаторічні насадження –   67322,0 грн /1га        0,27 % 

Визначити планову суму єдиного податку на рік, поквартально. 

(І, ІІ – 10 %, ІІІ – 50 %, ІV – 30 %) 

Задача 2 

У громадянина Криленко П.  у травні 2017 року викрадено автомобіль  

випуску  2016 року вартістю 1 млн 700 тис. грн., що підтверджено необхідними 

документами, який до травня 2018 р. не знайдено. Визначити  суму 

транспортного податку, яку потрібно сплатити Криленку П. 

Література: [2, 3, 8–15, 17–18]. 

 

Варіант 3 

1. Зміст та структура видатків місцевих бюджетів. 

2. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності. 

3. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. 

 

4. Задача1 

На підставі таких даних визначити, яким чином потрібно здійснити 

горизонтальне вирівнювання для бюджету міста обласного підпорядкування і 

обчислити суму дотації (базової або реверсної), якщо: 

 – чисельність населення міста – 390 тис. осіб; 

 – сума ПДФО по даному місту за минулий рік – 89700 тис. грн.; 

 - податкоспроможність по всіх зведених бюджетах міст обласного 

підпорядкування за минулий рік – 185 грн/особу 
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 Задача 2 

Мале підприємство, чисельність працівників якого 15 осіб, обсяг доходу за 

минулий звітний рік 12000 тис. грн, працює на спрощеній системі 

оподаткування без сплати ПДВ. 

Обсяг реалізації продукції за звітний квартал склав 4500 тис. грн. 

Обчислити належну до сплати суму єдиного податку за квартал. 

Література: [1, 2, 3, 18]. 

 

Варіант 4 

1. Склад, структура доходів місцевих бюджетів. 

2. Бюджет розвитку та його роль. 

3. Основні напрями вдосконалення бюджетного планування на місцевому 

рівні. 

4. Задача 1 

Визначити рівень виконання платежів до місцевого бюджету згідно з 

бюджетною класифікацією, виходячи з наведених даних (тис. грн.): 

 План Факт 

Рентна плата за спеціальне використання природних 

ресурсів  

680,1 850,2 

Власні надходження бюджетних установ 25800,0 32730,2 

Державне мито 130,7 135,0 

Податок на прибуток 10678,9 8458,7 

Доходи від реалізації землі не сільськогосподарського 

призначення 

345,0 335,8 

 

Екологічний податок 123,6 290,5 

Акцизний податок 2346,0 2435,9 

ПДФО 99989,0 99978,5 

Адміністративні штрафи та інші санкції  1234,3 1457.5 

 Базова дотація 123,3 120.5 

Єдиний податок 34050,0 36700,0 

Субвенції 235000,0 234950,0 

Всього визначити визначити 
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Задача 2 

Суб’єкт господарювання з 01.01.2015 перейшов згідно із законодавчими 

змінами до складу платників єдиного податку 4-ї групи платників. 

Площа земельної ділянки у розпорядженні підприємства, зайнятого 

сіножаттю – 3 га, багаторічними насадженнями – 1,5 га, нормативна грошова 

оцінка і ставки податку до нормативної грошової оцінки відповідно: 

сіножаті –                            9487,6 грн/1 га         0,45 % 

        багаторічні насадження –  67322,0 грн/1га        0,27 % 

Визначити планову суму єдиного податку на рік, поквартально. 

(І, ІІ – 10, ІІІ – 50, ІV – 30 %) 

Література: [2, 3, 8–15, 17–18]. 

 

Варіант 5 

1. Склад, структура видатків місцевих бюджетів. 

2. Фінансові ресурси місцевих територіальних громад, їх склад, структура. 

3. Проблемні аспекти  міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими 

бюджетами. 

4. Задача 1 

У власності фірми «Юніос» є: легковий автомобіль  вартістю на  01 січня 

поточного року 1 млн. 400 тис.грн., який придбано у 2015 році, легковий 

автомобіль  вартістю на  01 січня поточного року 1 млн. 100 тис.грн. випуску 

2014 року і легковий автомобіль  вартістю на  01 січня поточного року 1 млн. 

500 тис.грн.,  який було придбано у  2013 році. 

Обчислити належну суму транспортного податку фірми «Юніос» до бюджету  

на 2018 рік, визначити  терміни сплати податку. 

Задача 2 

На підставі наведених даних визначити суми доходів та видатків 

районого бюджету та визначити стан зведеного бюджету району за  2015-

2017рр. Яким чином потрібно збалансувати районні бюджети під час їх 

затвердження? 
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Роки Доходи бюджетів Видатки  бюджетів 

 бюджет  

району 

районний бюджети 

сільські, 

селищні 

бюджет 

району 

районний бюджети 

сільські, 

селищні 

2015 14296,3  12130,8 15689.7  15120,5 

2016 14890.6  13120.4 16342,1  160432,1 

2017 15680,0  13900.8 17009,5  16134,2 

 

Література: [2, 3, 8, 17, 18]. 

 

Варіант 6 

1. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів. 

2. Бюджетний федералізм  

3. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на 

формування бюджетної політики. 

4. Задача 1 

У власності громадянина Іванова П.  є автомобіль  випуску  2017 року 

вартістю 1 млн 800 тис. грн., громадянин Іщенко А. придбав у квітні 2018 року 

автомобіль вартістю 1 млн 500 тис. грн. Визначити  суму транспортного 

податку, який потрібно сплатити Іванову П. і Іщенко А  і терміни сплати. 

Задача 2 

На підставі наведених нижче даних розподіліть надходження від платників, 

зареєстрованих у місті обласного значення, між відповідними бюджетами . 

Обгрунтувати. 

Вихідні дані: 

 

Обов’язкові платежі Сума, 

млн.грн 

Податок на прибуток приватних підприємств 22,0 

 

Податок на додану вартість 17,0 

Податок на доходи фізичних осіб, нараховані у формі заробітної 

плати та прирівняних до неї виплат 

9,0 
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Податок на прибуток підприємств державної форми власності  

 

9,0 

Акцизний податок із реалізації суб'єктами господарювання роз- 

дрібної торгівлі підакцизних товарів 

 

2,7 

Військовий збір  

 

1,0 

Власні надходження бюджетних установ місцевого підпорядкування 11,0 

 

 

Варіант 7 

1. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів 

місцевих бюджетів. 

2. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 

3.   Реформа житлово-комунального господарства та її фінансове забезпечення. 

 

4. Задача 1 

Загальна площа житлових будинків комунальної та інших форм власності 

районів міста, які перебувають на обслуговуванні, становить 36 386 тис. кв. 

м., у тому числі площа будинків не обладнаних ліфтами становить 27 298 

тис. кв. м. Окрім того, у плановому періоді в лютому вводиться в 

експлуатацію 48 тис. кв. метрів житла обладнаного ліфтами і у вересні буде 

виведено з експлуатації 10 тис. кв. м житла, також обладнаного ліфтами. 

Тарифи з квартирної плати в будинках, не обладнаних ліфтами, встановлені 

в розмірі 1,.84 грн. за 1 кв. м., а в будинках, обладнаних ліфтами, – на 81 

коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий 

рік. 

Задача 2 

На підставі наведених нижче даних розподіліть надходження від платників, 

зареєстрованих у місті обласного значення, між відповідними бюджетами . 

Обгрунтувати. 

Вихідні дані: 

Обов’язкові платежі Сума, млн 

грн 

Податок на прибуток приватних підприємств 43,0 
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Податок на додану вартість 56,0 

Податок на доходи фізичних осіб 123,5  

 

Податок на прибуток підприємств державної форми власності  

 

9,0 

Акцизний податок із реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

 

2,7 

Військовий збір  

 

1,3 

Екологічний податок 13,0 

 

Література: [2, 3, 15,18, 19]. 

 

Варіант 8 

1. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і виконання на 

сучасному етапі. 

2. Еволюція розвитку місцевих фінансів. 

3. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів та 

фінансуванні запланованих програм і заходів. 

4. Задача 1 

Згрупувати доходи за бюджетною класифікацією. Визначити рівень 

виконання платежів до місцевого бюджету по кожному виду платежів і в 

цілому згідно з бюджетною класифікацією, виходячи з наведених даних (тис. 

грн.): 

Види доходів План Факт 

Податок на нерухоме майно 34,5 38,9 

Рентна плата за спеціальне використання природних 

ресурсів  

80,1 85,2 

Власні надходження бюджетних установ 45800,0 52730,2 

Державне мито 430,7 435,0 

Податок на прибуток 14678,9 18458,7 

Доходи від реалізації землі не сільськогосподарського 

призначення 

375,0 335,8 

 

Екологічний податок 123,6 290,5 

Акцизний податок 2346,0 2835,0 

ПДФО 109989,0 110978,5 

Адміністративні штрафи та інші санкції  1234,3 1457.5 

 Базова дотація 323,3 323,0 
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Єдиний податок 34050,0 36700,0 

Субвенції 235000,0 234950,0 

Усього визначити визначити 

 

Задача 2 

Загальна площа житлових будинків комунальної  форми власності 

районів міста, які перебувають на обслуговуванні, становить 37 380 тис. кв. 

м., у тому числі площа будинків не обладнаних ліфтами становить 24 298 

тис. кв. м. Окрім того, у плановому періоді в лютому вводиться в 

експлуатацію 18 тис. кв. метрів житла, обладнаного ліфтами, і у вересні буде 

виведено з експлуатації 30 тис. кв. м житла, також обладнаного ліфтами. 

Тарифи з квартирної плати в будинках, не обладнаних ліфтами, встановлені 

в розмірі 2,.84 грн. за 1 кв. м., а в будинках обладнаних ліфтами, – на 91 коп. 

більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на  плановий рік. 

Література: [2, 3, 8,18, 30]. 

 

Варіант 9 

1. Розподіл місцевих бюджетів на «загальний» та «спеціальний фонди», їхні 

джерела та порядок формування. 

2. Управління фінансами на місцевому рівні. 

3. Проблеми формування місцевих бюджетів в умовах проведення 

бюджетної децентралізації. 

 4. Задача 1 

Згрупувати доходи міського бюджету в розрізі  загального та 

спеціального фондів. Визначити рівень виконання плану доходів  за загальним 

фондом, спеціальним фондом  та в цілому за звітний рік,  виходячи з наведених 

даних (тис. грн.): 

Види доходів План Факт 

Податок на нерухоме майно 34,5 38,9 

Рентна плата за спеціальне використання природних 

ресурсів  

80,1 85,2 

Власні надходження бюджетних установ 45800,0 52730,2 

Державне мито 430,7 435,0 
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Податок на прибуток 14678,9 18458,7 

Доходи від реалізації землі не сільськогосподарського 

призначення 

375,0 335,8 

 

Екологічний податок 123,6 290,5 

Акцизний податок 2346,0 2835,0 

ПДФО 109989,0 110978,5 

Адміністративні штрафи та інші санкції  1234,3 1457.5 

Єдиний податок 34050,0 36700,0 

Усього визначити визначити 

 

Задача 2. 

Мале підприємство, чисельність працівників якого 15 осіб, обсяг доходу за 

минулий звітний рік 12000 тис. грн, працює на спрощеній системі 

оподаткування без сплати ПДВ. 

Обсяг реалізації продукції за звітний квартал склав 5500 тис. грн, у тому 

числі сума коштів за внутрішними розрахунками 10 тис. грн. 

Обчислити належну до сплати суму єдиного податку за квартал. 

Література: [2, 3, 4–6, 15, 18, 27]. 

 

Варіант 10 

1. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів. 

2. Фінансування освіти й охорони здоров”я з місцевих бюджетів. 

3. Розподіл доходів і видатків  між місцевими бюджетами різних рівнів. 

4. Задача 1 

На підставі наведених у таблиці даних розподіліть надходження від 

платників, зареєстрованих у місті обласного значення, між відповідними 

бюджетами . Обгрунтувати. Вихідні дані: 

 

Обов’язкові платежі Сума, тис 

грн 

Податок на прибуток приватних підприємств 4305,0 

 

Податок на додану вартість 56000,0 

Податок на доходи фізичних осіб 8333,5 
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Податок на прибуток підприємств державної форми власності 

 

13,0 

Акцизний податок із реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

 

560,5 

Військовий збір 

 

76,9 

Податок на нерухоме майно 11,1 

Екологічний податок 13,0 
 

Задача 2 

На підставі наступних даних визначити індекс податкоспроможності 

відносно бюджету міста обласного підпорядкування, а також необхідність 

здійснення горизонтального вирівнювання для цього бюджету  і обчислити 

суму дотації (базової або реверсної), якщо: 

– чисельність населення міста – 210 тис. осіб; 

– сума ПДФО по даному місту за минулий рік – 48003 тис. грн.; 

 - податкоспроможність за всіма зведеними бюджетами міст обласного 

підпорядкування за минулий рік – 220,5 грн/особу 

Література: [2, 3, 5–15,26]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Місцеві фінанси – складова загальнодержавних фінансів. 

2. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. 

3. Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів. 

4. Характеристика сфери фінансових відносин, що виникають на 

місцевому рівні. 

5. Склад місцевих фінансів. 

6. Сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її 

реалізації. 

7. Основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації 

фінансової політики держави. 

8. Характеристика та елементи фінансового механізму на місцевому 

рівні. 

9. Методи фінансового планування та їх характеристика. 

10. Місцеві бюджети – основна складова місцевих фінансів. 

11. Характеристика бюджетних відносин, які виникають у процесі 

формування та використання бюджетів р.ізних рівнів місцевої влади. 

12. Права та обов’язки місцевих органів влади й управління, що 

виникають у процесі формування та використання бюджету. 

13. Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в 

Україні. 

14. Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні. 

15. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.  

16. Форми фінансового реґулювання місцевих бюджетів в умовах 

ринкових відносин. 

17. Джерела доходів місцевих бюджетів. 

18. Склад, структура доходів місцевих бюджетів.  

19. Суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів. 

20. Суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів. 
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21. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.  

22. Загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, які 

закріпляються за місцевими бюджетами. 

23. Місцеві податки і збори, які справляються на території України. 

24. Розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів. 

25. Характеристика закріплених і власних доходів. 

26. Роль субсидії, субвенції та дотації в збалансуванні бюджетів різних 

рівнів. 

27. Склад та структуру видатків місцевих бюджетів. 

28. Основні напрями вдосконалення бюджетного планування. 

29. Особливості фінансування підприємств комунальної форми власності.  

30. Порядок планування та фінансування закладів охорони здоров’я. 

31. Особливості планування і фінансування видатків на культурно-освітні 

установи. 

32. Сутність міжбюджетних відносин в Україні. 

33. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним 

бюджетом, їх особливості. 

34. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між 

державною владою та органами місцевого самоврядування.  

35. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для 

виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.  

36. Інструменти бюджетного реґулювання у взаємовідносинах місцевих 

бюджетів з Державним бюджетом. 

37. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії 

між Державним і місцевими бюджетами. 

38. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих 

бюджетів, їх особливості.  

39. Порядок використання інструментів бюджетного реґулювання між 

різними рівнями місцевих бюджетів. 

40. Порядок розрахунку дотації загального вирівнювання та коштів, що 
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передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Київ і 

Севастополь. 

41. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні. 

42. Особливості управління фінансами на місцевому рівні. 

43. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням 

коштів місцевих бюджетів. 

44. Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми 

власності, їх склад і структура. 

45. Загальна характеристика системи оподаткування підприємств 

комунальної форми власності, нормативи відрахувань цих 

підприємств до цільових державних фондів. 

46. Європейська хартія про місцеве самоврядування та основні принципи 

організації місцевих фінансів. 

47. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого 

самоврядування.  

48. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих 

бюджетів у зарубіжних країнах.  

49. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам 

влади. 

50. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих 

фінансів в Україні з урахуванням її історичних, економічних та 

демографічних особливостей. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. таблицю 5.1), яка у відомості обліку успішності доповнюється 

оцінками за національною системою і за Європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Таблиця 5.1– Оцінювання знань студентів за 100-бальною рейтинговою 

шкалою 

Шкала оцінок 

оцінка за національною 

шкалою 
проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90–100 А відмінно 

добре 
82–89 В дуже добре 

74–81 С добре  

задовільно 
64–73 D задовільно  

60–63 Е достатньо  

незадовіль-

но 

не 

зараховано 

35–59 FX 

незадовільно 

(дозволяється 

перескладання, але 

не більш ніж на Е) 

1–34 F 

неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
 

Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Місцеві 

фінанси» під час вивчення її в 7-му семестрі є  іспит. У навчальній карті 

самостійної роботи студентів узагальнено наведено критерії оцінювання знань з 

дисципліни «Місцеві фінанси»  за заочною формою навчання в таблиці 5.2. 

Підсумковий контроль знань студентів заочної форми враховує: 

а) домашню контрольну письмову роботу (максимально – 50 балів); 

б) захист  контрольної роботи (30 балів). 

Таблиця 5.2 – Навчальна карта самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Місцеві фінанси»  за заочною формою навчання 

Види самостійної роботи Планові 

терміни 

Форми контролю та звітності Максимальна 

кількість балів 
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виконання 

1 2 3 4 

                                         За виконання модульних (контрольних) завдань 

1. Виконання  письмового 

завдання під час  

складання іспиту 

 у строки 

екзаменаційної 

сесії 

Перевірка правильності 

виконання завдання 

20 

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання 

2. Написання контрольної 

роботи за заданою 

проблематикою (згідно з 

варіантом) 

 

 

 

 

 

 

Перевірка правильності 

виконання  контрольних 

робіт 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Захист контрольної роботи                                                                          30 

     УСЬОГО                                                  100 

 

в) результат виконання письмового завдання в аудиторії під час проведення 

іспиту (20 балів). 
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