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ВСТУП 

 

Місцеві фінанси є невід’ємною складовою фінансової системи країни. Вони є 

сукупністю фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які 

спрямовуються на виконання цими органами як власних так і делегованих ними 

функцій і завдань. 

В останні десятиріччя роль місцевих фінансів в фінансовій системі держави 

підвищується через зростаючу регіоналізацію економічних і соціальних проектів, 

а також процесів управління. 

Через місцеві фінанси держава активно здійснює свою соціальну політику. 

Через фінансові системи місцевих органів влади і самоврядування 

мобілізується значна частина валового внутрішнього продукту. 

Функції соціально-економічного регулювання, які виконують місцеві 

фінанси, включають в себе вилучення, розподіл і перерозподіл частини ВВП, 

забезпечення економічного зростання і надання громадянам належного рівня 

громадських послуг, що знаходяться в сфері компетенції органів місцевої влади і 

самоврядування. 

Завдання курсу полягає у вивченні суті і значення місцевих фінансів, засад 

їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики 

місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання 

доходів органів місцевого самоврядування. 

Предмет вивчення становлять фінансові відносини, що виникають на різних 

рівнях адміністративно- територіальних утворень у процесі формування та 

використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

Мета курсу: надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у 

економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень 

та механізм їх функціонування. 
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Курс “Місцеві фінанси” пов’язаний  дисциплінами “Макроекономіка”, 

“Фінанси”, “Фінансові ресурси регіону”, “Ринок фінансових послуг”, “Бюджетна 

система”. Знання по перерахованим курсам дозволять студентам засвоїти 

теоретичні положення курсу і водночас суттєво розширити науково-теоретичну 

основу курсів, що перелічені вище, а також нададуть можливості одержати 

необхідні практичні навички. 

 

2. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КУРСУ 

2.1 Теми курсу 

 

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і 

соціальної інфрастуктури. 

Місцеві фінанси як система формування, розподілу і використання грошових 

та інших фінансових ресурів для забезпечення місцевими органами влади і 

самоуправління покладених на них функцій і завдань, як власних так і 

делегованих. Місцеві фінанси як складова фінансової системи держави. 

Функції місцевих фінансів у забезпеченні загальнодержавних соціальних 

стандартів. 

Елементи системи місцевих фінансів. 

 

Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. 

Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. Фінансові взаємовідносини 

органів місцквого самоврядування з підприємствами та установами, 

розташованими на їх території. Права органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення і забезпечення соціального і економічного розвитку на їх території. 

Структура системи місцевих фінансових інститутів. 
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Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

Основні джерела доходів і напрямки видатків місцевих бюджетів. Основи 

фінансової автономії місцевих органів влади. Доходи місцевих бюджетів: власні, 

закріплені, регульовані. 

Тема 4. Регіональні цільові фонди 

місцевого самоврядування. 

Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування як інститути,що 

покликані накопичувати ресурси для виконання важливих функцій органів 

місцевого самоврядування.  Цільові фонди як складова позабюджетних фондів. 

Джерела регулювання єдиного позабюджетного фонду. Статути цільових фондів. 

Валютні і резервні фонди.  

 

Тема 5. Планування і порядок фінансування видатків 

місцевих бюджетів. 

Соціально-економічне значеня видатків місцевих бюджетів. Напрямки за 

якими плануються видатки на місцевому рівні. Групи видатків. Розмежування 

видатків між місцевими бюджетами за принципом субсидіарності. Прирітети 

бюджетної політики держави. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для 

місцевих бюджетів та корегуючи коефіциенти. Порядок складання та розгляду 

місцевих бюджетів. 

Тема 6. Міжбюджетні відносини їх складові. 

Концепції державної регіональної політики та організації внутрішніх 

міжбюджетних відносин. Інструменти міжбюджетних відносин. Поняття 

бюджетних трансфертів та їх правове регулювання. Зарубіжний досвід 

міжбюджетних відносин і використання міжбюджетних трансфертів. Поняття 

вертикальних та горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання. 

Правові засади і організація і організація бюджетного вирівнювання в 

Україні. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання. 

 

Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль на 

місцевому рівні. 
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Місцеві фінансові органи їх функції та система організації. Поняття та 

система касового виконання місцевих бюджетів. Контроль та аудит фінансової 

діяльності місцевого самоврядування. 

 

 

Тема 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності. 

Особливості реалізації прав комунальної власності. Інститут комунальної 

форми власності. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. 

Вітчізняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. Фінанси 

муніципальних підпрємств і муніципальних платежів зарубіжних країн. 

 

Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства. 

Комунальні платежі. Надання послуг населенню в сфері житлово-

комунального господарства. Форми власності житлово-комунальнихпідприємств. 

Забезпечення ефективності житлово-комунального господарства. Фінансові 

джерела житлово-комунального господарства. 

 

Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних 

країнах. 

Міжнародні стандарти організації  місцевих фінансів. Зарубіжний досвід 

забезпечення ресурсної бази органів місцевого самоврядування.  

Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. Зарубіжний 

досвід використання міжбюджетних трансферів. Фінанси муніципальних 

підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах. 
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