МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні матеріали
щодо забезпечення самостійної
роботи студентів
з дисципліни
“місцеві фінанси”
(для спеціалістів)

Київ 2008

Підготовлено професором кафедри фінансів і статистики Г. І. Філіною
Затверджено на засіданні кафедри фінансів і статистики
(протокол № 3 від 07.09.07)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Філіна Г. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи
студентів з дисципліни “Місцеві фінанси” (для спеціалістів). — К.: МАУП,
2008. — 28 с.
Методичні матеріали містять пояснювальну записку, тематичний план,
зміст дисципліни, питання для самоконтролю і самоперевірки знань та спів
бесіди з дисципліни, індивідуальні завдання, зміст самостійної роботи, теми
рефератів, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, теми конт
рольних робіт, список літератури.
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна “Місцеві фінанси” охоплює всі напрями робіт з фор
мування фінансових ресурсів місцевих органів влади відповідно до
трирівневої структури місцевих бюджетів України. Місцеві фінанси
розглядаються як окрема ланка бюджетної системи України в поєд
нанні з фінансами Державного бюджету. В окремі блоки питань виді
лені проблеми джерел фінансування місцевих бюджетів, використан
ня коштів за напрямами витрат, планування місцевих бюджетів та
особливо важливою є проблематика міжбюджетних відносин та за
рубіжного досвіду побудови місцевих бюджетів.
Самостійна робота студентів денної форми навчання складається
з питань, що передбачені для самостійного опрацювання за кожною
темою робочої навчальної програми, і підготовки до семінарських
занять з кожної теми курсу. Самостійно опрацьовуються законодавчі
акти з питань, що включені до тем семінарських занять.
Самостійна робота студентів охоплює такі напрями:
1. Самостійне опрацювання окремих розділів тематичного плану
2. Збірник тестів для самостійної роботи за розділами тем.
3. Методичне забезпечення семінарської роботи студентів.
4. Теми рефератів з дисципліни “Місцеві фінанси”.
5. Питання для самоконтролю знань.
САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
Змістовий модуль І.	Формування фінансових ресурсів
місцевого самоврядування
Тема 1. Сутність та функції місцевих фінансів у фінансовій
системі України
Питання для самостійного опрацювання
1. Історичний розвиток органів місцевого самоврядування.
2. Суб’єкти фінансових відносин та фінансові відносини у межах
фінансової системи.
3. Вплив місцевих фінансів на економіку та соціальну сферу дер
жави через функції місцевих фінансів. Функції місцевих фі
нансів.
Література [21; 22; 26; 28; 30]



Тема 2. Територіальна громада як суб’єкт економічної
та фінансової  діяльності
Питання для самостійного опрацювання
1. Функції територіальної громади та її роль у функціонуванні
економіки країни.
2. Показники фінансової автономії місцевого органу влади.
3. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
4. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого
самоврядування в Україні.
Література [16–19; 22; 28; 33]
Тема 3. Система місцевих бюджетів України
Питання для самостійного опрацювання
1. Структура Бюджетного кодексу за розділами.
2. Види місцевих бюджетів України та їх структура за складом
фондів.
3. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо
формування і використання бюджетів.
4. Порядок розгляду, затвердження та виконання місцевих бюд
жетів.
5. Шляхи вдосконалення бюджетного планування.
Література [19–22; 25–28]
Тема 4. Світовий досвід організації фінансів місцевого
самоврядування
Питання для самостійного опрацювання
1. Зміст міжнародних стандартів організації місцевих фінансів,
закріплені у міжнародних хартіях та деклараціях.
2. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні
принципи організації місцевих фінансів.
3. Поняття “вертикального” та “горизонтального” бюджетного ви
рівнювання.
Література [29; 35; 38]
Тема 5. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Питання для самостійного опрацювання
1. Види комунальної власності та доходи від неї.


2. Баланс фінансових ресурсів і витрат регіону.
3. Загальнодержавні та місцеві податки та збори у податковій сис
темі України. Склад доходів бюджету АР Крим, обласних та
районних бюджетів, що включаються у міжбюджетні трансфер
ти.
4. Склад доходів місцевих бюджетів, що не підлягають пере
розподілу через міжбюджетні трансферти.
5. Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів.
Література [19–23; 25; 28; 29; 31; 32; 37]
Змістовий модуль ІІ. Міжбюджетні відносини в структурі бюджетної системи зарубіжних країн
та України
Тема 6. Видатки місцевих бюджетів
Питання для самостійного опрацювання
1. Характеристика видатків місцевих бюджетів кожного рівня та
бюджету АР Крим.
2. Склад видатків спеціального фонду місцевих бюджетів. Склад
видатків бюджету розвитку у складі місцевих бюджетів.
3. Порядок планування та фінансування соціально-культурних
установ.
4. Специфіка планування і фінансування інвестицій у сферу ма
теріального виробництва, житлового будівництва, будівництва
об’єктів соціально-культурного призначення.
5. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.
Література [20– 22; 24; 27; 28; 31]
Тема 7. Міжбюджетні відносини в Україні
Питання для самостійного опрацювання
1. Порядок передачі делегованих місцевим бюджетам державних
повноважень за рівнями місцевих бюджетів та їх фінансуван
ня.
2. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах міс
цевих бюджетів з Державним бюджетом: відсоткові відрахуван
ня від загальнодержавних податків і прибутків, дотації вирів
нювання, субсидії, субвенції, внески до Державного бюджету
України, міжбюджетні взаєморозрахунки, бюджетні позички.


3. Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що
передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і
Севастополя.
Література [22; 27; 28; 32]
Тема 8. Управління фінансами на регіональному рівні
Питання для самостійного опрацювання
Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у
бюджетному процесі.
1. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих
органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.
2. Фінансовий контроль на рівні місцевих органів влади та управ
ління, методи та види фінансового контролю.
3. Особливості контролю фінансових органів за використанням
грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров’я, культу
ру, місцевому господарству.
4. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.
Література [20; 22; 24; 26–28; 31; 35]
Змістовий модуль ІІІ. Фінанси підприємств комунальної форми
власності
Тема 9. Фінанси підприємств комунальної власності
Питання для самостійного опрацювання
1. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств ко
мунальної власності та особливості їх планування.
2. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на
підприємствах комунального господарства.
3. Розподіл прибутку комунальних підприємств.
4. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку,
їх особливості.
5. Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-ко
мунального господарства.
6. Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування
житлових будинків, вивезення сміття, поточного та капітально
го ремонту житлового фонду.
Література [20; 22; 28; 36; 37]


ЗБІРНИК ТЕСТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗА РОЗДІЛАМИ ТЕМ
Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку
економічної і соціальної інфраструктури
1. Функції, що виконують місцеві фінанси:
а) інструмент регулювання соціального і економічного розвитку
територій;
б) контрольна, розподільча;
в) інструмент економічного зростання;
г) фіскальна;
д) інструмент забезпечення громадських послуг.
2. Необхідна умова для існування місцевих фінансів:
а) функціонування інституту місцевого самоврядування;
б) виникнення державних фінансів;
в) прийняття Конституції;
г) всі відповіді правильні.
3. Принципи місцевого самоврядування в Україні:
а) самостійність, автономність, гласність, демократія;
б) народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєд
нання місцевих і державних інтересів, виборність, правова,
організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах
повноважень;
в) підзвітність та відповідальність перед територіальними гро
мадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та га
рантії місцевого самоврядування, судовий захист прав місцево
го самоврядування.
г) підзвітність і підконтрольність перед державними органами
влади.
4. Основні складові ролі місцевих фінансів:
а) сприяння міжнародному співробітництву;
б) забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самов
рядування;
в) реалізація завдань державної регіональної політики;
г) вирішення соціальних, демографічних, екологічних, націона
льних та інших проблем регіонів;
д) забезпечення обороноздатності країни.


Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих
фінансів
1. до бюджетів місцевого самоврядування належать такі
види бюджетів:
а) бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об’єд
нань;
б) обласні та районні бюджети;
в) бюджети районів у містах.
2. До складу власних доходів місцевих бюджетів належать:
а) податок на прибуток;
б) плата за землю;
в) податок на промисел;
г) податок з власників транспортних засобів;
д) державне мито;
е) прибутковий податок з громадян;
ж) гранти та дарунки;
з) плата за забруднення навколишнього середовища;
і) власні надходження бюджетних установ, які утримуються з міс
цевих бюджетів.
3. видатки на фінансування бюджетних установ та заходів,
які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних
послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до
споживачів, здійснюються з таких місцевих бюджетів:
а) з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюд
жетів;
б) з бюджетів міст республіканського підпорядкування Автоном
ної Республіки Крим та міст обласного значення, а також район
них бюджетів;
в) з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань.
4. кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів використовуються на такі потреби:
а) на погашення боргу місцевого самоврядування;
б) на погашення дефіциту місцевого бюджету;
в) на фінансування інвестиційних проектів;
г) на внески у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяль
ності;
д) на фінансування поточних потреб органів місцевого самовря
дування.


5. органи місцевого самоврядування у галузі місцевого оподаткування користуються такими правами:
а) запроваджують на своїй території місцеві податки і збори від
повідно до встановленого переліку;
б) запроваджують на своїй території власні місцеві податки і збо
ри;
в) визначають механізм справляння місцевих податків і зборів та
порядок їх сплати;
г) визначають органи, які повинні вести облік платників податків і
нести відповідальність за їх стягнення та перерахування до міс
цевого бюджету;
д) затверджують форми звітів по місцевих податках і зборах, поря
док та строки їх подання у податкові органи;
е) надають пільги по місцевих податках і зборах.
6. до місцевих податків і зборів відносяться:
а) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;
б) прибутковий податок з громадян;
в) комунальний податок;
г) ринковий збір;
д) податок на промисел;
е) податок з реклами;
ж) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг;
з) збір на геологорозвідувальні роботи.
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування — це:
а) незалежність органів місцевого самоврядування від загаль
нодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо
місцевих проблем при наявності забезпечення їх вирішення
відповідними коштами;
б) незалежність органів місцевого самоврядування від рішень за
гальнодержавних органів влади;
в) право органів місцевого самоврядування самостійно приймати
рішення в сфері місцевих фінансів.



2. Комунальний кредит — це:
а) сукупність економічних відносин між міжнародними фінан
совими інститутами та органами місцевого самоврядування, за
яких останні виступають як позичальники і кредитори;
б) сукупність економічних відносин між органами державної
влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і
юридичними особами, з другого, за яких перші виступають як
позичальники, кредитори і гаранти;
в) сукупність економічних відносин між органами місцевого са
моврядування, з одного боку, та фізичними і юридичними
особами, з другого, за яких перші виступають частіше як по
зичальники, рідше — кредитори.
3. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати:
а) 20 % видатків від загального фонду відповідного місцевого бюд
жету;
б) 10 % видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету;
в) 50 % видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету.
4. Згідно з Бюджетним кодексом України органи місцевого самоврядування мають право створювати позабюджетні та валютні фонди:
а) так;
б) ні;
в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;
г) мали право до 01.01.02.
5. Відповідальність за зобов’язаннями за запозиченнями до
місцевих бюджетів:
а) держава не несе;
б) держава несе;
в) покладається на вищі органи місцевої влади, а в разі їх відсут
ності — на державу;
г) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідар
но розподілити відповідальність із відповідним органом місцево
го самоврядування.
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Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків
місцевих бюджетів
1. Індекс відносної податкоспроможності дорівнює:
а) добутку середньодушового кошика доходів місцевого самовря
дування і середнього по Україні обсягу середньодушового коши
ка доходів;
б) частці від ділення середньодушового кошика доходів місцевого
самоврядування на середній по Україні обсяг середньодушово
го кошика доходів;
в) різниці середнього по Україні обсягу середньодушового кошика
доходів і середньодушового кошика доходів місцевого само
врядування.
2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — це:
а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів
місцевого самоврядування;
б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого само
врядування;
в) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів
рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів використо
вується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. При розрахунку видатків на освіту враховується:
а) загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту;
б) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку
на одного учня;
в) приведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх
навчальних закладів;
г) всі відповіді правильні.
4. При розрахунку видатків на охорону здоров’я враховується:
а) чисельність населення адміністративно-територіальної одини
ці;
б) співвідношення обсягів видатків на охорону здоров’я між мі
сцевими бюджетами окремих видів;
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в) коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на
заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів,
вікову структуру населення, надання послуг відомчими закла
дами охорони здоров’я;
г) всі відповіді правильні.
5. При розрахунку видатків на фізичну культуру і спорт враховуються такі чинники (вкажіть хибний):
а) чисельність населення адміністративно-територіальної оди
ниці;
б) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;
в) частку видатків на фізичну культуру і спорт місцевого бюджету
у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт усіх мі
сцевих бюджетів;
г) усі названі показники враховуються.
6. Переваги програмно-цільового методу планування бюджету:
а) сприяє ефективнішому використанню бюджетних коштів;
б) дає можливість встановити безпосередній зв’язок між виді
ленням бюджетних коштів та результатами їх використання;
в) сприяє дієвому контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
1. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
а) органи державної влади і управління;
б) органи місцевого самоврядування, до компетенції яких входять
повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і вико
нання бюджетів;
в) громадські утворення і організації.
2. Методи бюджетного регулювання:
а) балансовий;
б) відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і до
ходів;
в) надання бюджетних трансфертів;
г) встановлення надбавок до загальнодержавних податків;
д) усі названі методи.
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3. У доходи місцевих бюджетів у рамках відрахувань від загальнодержавних податків зараховується:
а) 10 % ПДВ;
б) 100 % податку на прибуток підприємств;
в) 50 % акцизного збору;
г) податок з доходів фізичних осіб з подальшим розподілом між
місцевими бюджетами окремих видів.
4. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:
а) з Державного бюджету;
б) з місцевих бюджетів;
в) з Державного бюджету і з місцевих бюджетів;
г) заборонені Бюджетним кодексом України.
5. Переваги використання єдиних нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і доходів:
а) спрощують процес планування бюджетних доходів;
б) створюють рівні можливості у формуванні доходів для усіх ад
міністративно-територіальних одиниць;
в) сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів;
г) сприяють формуванню фінансової незалежності місцевого са
моврядування.
Тема 6. Управління фінансами і фінансовий контроль
на місцевому рівні
1. місцевий бюджет затверджує такий орган державної влади чи місцевого самоврядування:
а) Верховна Рада України;
б) облдержадміністрація;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерств фінансів України;
д) місцеві ради.
2. міське фінансове управління підзвітне та підконтрольне:
а) міській раді;
б) облдержадміністрації;
в) Міністерству фінансів України;
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г) Верховній Раді України;
д) Кабінету Міністрів України.
3. На рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі виді
ляють такі стадії:
а) складання проекту місцевого бюджету, затвердження, вико
нання місцевого бюджету, розгляд звіту про виконання місце
вого бюджету;
б) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рі
шення про місцевий бюджет, виконання, підготовку та розгляд
звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення
щодо цього;
в) розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, затвер
дження місцевого бюджету, виконання місцевого бюджету,
підготовку та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;
г) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рі
шення про місцевий бюджет, виконання, контроль за виконан
ням місцевого бюджету.
4. Місцевий фінансовий орган — це:
а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;
б) установа, яка відповідно до законодавства України організовує
та здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюд
жетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюд
жетних коштів;
в) установа, яка здійснює функції з фінансування місцевих бюд
жетів;
г) усі відповіді правильні.
5. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійсню
ється:
а) територіальними органами Державного казначейства України;
б) Державним казначейством України;
в) правильні відповіді “а” і “б”;
г) в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на казна
чейське обслуговування.
6. на місцевому рівні є такі методи фінансового контролю:
а) попередній, поточний і наступний;
б) ревізії і перевірки;
в) самоаналіз;
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г) аудит;
д) ревізії, перевірки і обстеження.
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної
власності
1. До економічних послуг, що надаються на місцевому рівні,
належать:
а) створення сприятливих умов для бізнесу;
б) контроль за процесом відтворення;
в) управління місцевим господарством;
г) усі відповіді правильні.
2. До підприємств комунальної власності, які працюють на
засадах самоокупності, належать:
а) заклади освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення,
спорту, фізичної культури, туризму;
б) житлово-комунальні і транспортні підприємства, заклади куль
тури;
в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні орга
нізації.
3. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі
управління комунальною власністю не належать:
а) управління майном комунальної власності;
б) встановлення порядку та здійснення контролю за використан
ням прибутків підприємств;
в) заслуховування звітів керівників підприємств комунальної
власності;
г) підготовка пропозицій про відчуження комунального май
на, місцевих програм приватизації та переліку об’єктів, які не
підлягають приватизації.
4. сума квартирної плати залежить:
а) від кількості осіб, що проживають у квартирі;
б) від розмірів середньорічної житлової площі і середньої ставки
плати за 1 кв. м;
в) від кількості повнолітніх осіб, що проживають у приміщенні;
г) від місцерозташування приміщення.
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5. Мета реформи житлово-комунального господарства в Україні:
а) встановлення державної монополії в сфері житлово-комуналь
ного господарства;
б) приватизація державних житлово-комунальних підприємств;
в) створення ефективного ринкового механізму функціонування
житлово-комунального господарства;
г) поліпшення контролю за функціонуванням підприємств жит
лово-комунального господарства.
Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади
у зарубіжних країнах
1. до складу місцевих податків у зарубіжних країнах входять:
а) власні місцеві податки (прямі, непрямі, майнові);
б) надбавки до державних податків на користь місцевих бюджетів;
в) окремі загальнодержавні податки;
г) плата за послуги, які надаються місцевою владою;
д) екологічні податки.
2. У видатках органів місцевого самоврядування переважа
ють видатки:
а) на освіту, громадський порядок та безпеку;
б) на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист;
в) на охорону здоров’я, розважальну, культурну та релігійну діяль
ність;
г) на соціальний захист, транспорт і зв’язок, житлове будівниц
тво.
3. Згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування найоптимальнішим видом міжбюджетних транс
фертів є:
а) дотації;
б) субсидії;
в) субвенції;
г) істотної різниці немає.
4. Критерії фінансового вирівнювання за кордоном:
а) чисельність, щільність і склад населення;
б) клімат;
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в) кількість учнів у системі дошкільної і обов’язкової шкільної ос
віти;
г) рівномірність надходження власних доходів місцевої влади;
д) чисельність студентів;
е) податковий потенціал територій.
5. Основні причини збільшення видатків місцевих бюджетів
зарубіжних країн:
а) розширення кола завдань органів місцевої влади;
б) процес урбанізації;
в) загострення міжнародного становища;
г) соціальна орієнтація економіки більшості країн;
д) погіршення екологічного становища;
е) необхідність вирішення регіональних проблем.
6. Сучасні способи розмежування бюджетних доходів:
а) розподіл доходів між бюджетами різних рівнів;
б) розщеплення надходжень від податків за кожним рівнем бюджетної системи;
в) встановлення територіальних надбавок до місцевих податків на
користь центрального уряду;
г) встановлення територіальних надбавок до загальнодержавних
податків на користь місцевої влади.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕМІНАРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни
“МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”
Плани семінарських занять
Семінар 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи
України
1. Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів.
2. Склад місцевих фінансів.
3. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реаліза
ції.
4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
5. Історичний шлях розвитку місцевого самоврядування.
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6. Економічні проблеми територіальної громади.
7. Сутність, завдання та показники фінансової автономії тери
торіальної громади.
Література [16–19; 21–23; 25; 27; 28; 33; 34; 37]
Семінар 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих
фінансів
1. Місцеві бюджети як система фінансових відносин.
2. Структура місцевих бюджетів та їх види.
3. Принципи формування місцевих бюджетів.
4. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.
Література [20–22; 24; 25; 27; 28; 32]
Семінар 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
1. Поняття місцевих фінансових ресурсів, їх склад та структура.
2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.
3. Характеристика складу доходів місцевих бюджетів.
4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих
бюджетів.
5. Умови формування та основні напрями використання поза
бюджетних фондів.
6. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре
дитних відносинах.
Література [20–22; 24; 25; 27; 28; 32]
Семінар 4. Планування і порядок фінансування видатків
місцевих бюджетів
1. Фінансове планування, особливості складання фінансових
планів у бюджетній та виробничій сферах.
2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
3. Фінансування власних та делегованих державою повноважень.
4. Основи кошторисного фінансування.
Література [20–22; 24; 25; 27; 28; 30]
Семінар 5. Управління фінансами та фінансовий контроль
на регіональному рівні
1. Роль місцевих органів влади в управлінні фінансами та їх участь
у бюджетному процесі.
2. Система касового виконання бюджету.
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3. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.
Література [20; 22; 24–28; 30; 33]
Семінар 6. Міжбюджетні відносини, їх складові
1. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
2. Сфера дії міжбюджетних відносин.
3. Інструменти бюджетного регулювання в Україні, їх особ
ливості.
4. Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюджетів з
Державним бюджетом.
5. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
Література [22; 24; 25; 27; 28; 32]
Семінар 7. Основи організації фінансів місцевих органів влади
в зарубіжних країнах
1. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.
2. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у сві
товій практиці.
3. “Вертикальне” та “горизонтальне” вирівнювання бюджетної за
безпеченості в зарубіжних країнах.
4. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.
5. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в
Україні.
Література [23–25; 28; 38]
Семінар 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної
форми власності
1. Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова
місцевих фінансів.
2. Склад та структура доходів підприємств комунальної форми
власності.
3. Склад та структура видатків підприємств комунальної форми
власності.
4. Прибуток підприємств комунальної форми власності та його
розподіл.
5. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та
особливості їх організації.
6. Система показників оцінки фінансового стану підприємств ко
мунальної форми власності.
Література [20; 22; 24; 25; 28; 30; 36; 37]
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Вказівки до написання РЕФЕРАТу
Метою написання реферату є поглиблене вивчення окремих тем
курсу “Місцеві фінанси” та набуття навичок викладати матеріал,
коли поєднується вимога повно розкрити тему з обмеженням обсягу
викладення. Реферат виконується на основі рекомендованої літера
тури з залученням інших джерел. Реферат має обсяг 15–20 сторінок
тексту, повинен містити список використаної літератури та посилан
ня на неї в тексті. Використання періодичної літератури підвищує
якість виконаної роботи.
Теми  рефератів
1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері
місцевих фінансів.
2. Соціально-економічні функції місцевих фінансів.
3. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних
депутатів. Особливості функціонування фінансового механізму
на місцевому рівні.
4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
5. Організація управління фінансами на місцевому рівні.
6. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.
7. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку
регіонів.
8. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і вико
ристання.
9. Розпорядники коштів, їх права та обов’язки.
10. Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів.
11. Види податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюд
жетів.
12. Роль загальнодержавних та місцевих податків і зборів у форму
ванні місцевих бюджетів.
13. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюд
жетів.
14. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
15. Особливості планування видатків на освіту.
16. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
17. Методи бюджетного нормування.
18. Діючі інструменти міжбюджетних відносин.
19. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюдже
том України.
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20. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.
21. Призначення та види міжбюджетних трансфертів.
22. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на міс
цевому рівні.
23. Казначейське виконання місцевих бюджетів.
24. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у
фінансовому плануванні регіонів.
25. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням
коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств.
26. Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів.
27. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності.
28. Розподіл виручки та прибутку підприємств комунальної влас
ності.
29. Бюджетний федералізм. Структура місцевих бюджетів у зарубіж
них країнах.
30. Світовий досвід організації місцевих фінансів та його застосуван
ня в Україні.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів.
Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів.
Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів.
Зміст фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні.
Функція місцевих фінансів як інструмента перерозподілу ВВП.
Фіскальна функція місцевих фінансів.
Роль місцевих фінансів у наданні громадських послуг.
Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного зростання.
Склад місцевих фінансів: централізовані та децентралізовані міс
цеві фінанси.
Сутність регіональної фінансової політики і роль місцевих ор
ганів влади в її реалізації.
Характеристика фінансового механізму на місцевому рівні.
Складові елементи фінансового механізму регіональних фінансів.
Методи фінансового планування.
Основні фінансові показники, нормативи, стимули, які викорис
товуються на місцевому рівні.
Завдання управління фінансами на місцевому рівні.
Принципи розподілу функцій між державою та місцевим самов
рядуванням. Власні та делеговані функції.
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16. Сутність поняття територіального колективу (територіальної
громади).
17. Правовий статус, матеріальне та фінансове підґрунтя для існу
вання територіальної громади.
18. Особливості економічної діяльності територіальних громад. По
няття публічності економічної діяльності.
19. Зміст фінансової, організаційної та адміністративної автономії
місцевих органів влади.
20. Кількісні показники фінансової незалежності органів місцевої
влади.
21. Поняття податкоспроможності адміністративної одиниці.
22. Визначення місцевого бюджету як головної складової місцевих
фінансів.
23. Сутність бюджетних відносин, які виникають у процесі форму
вання та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади.
24. Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в
Україні.
25. Права та обов’язки місцевих органів влади й управління, що ви
никають у процесі формування та використання бюджету.
26. Бюджетний процес на рівні місцевих фінансів.
27. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
28. Взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюдже
ту і планами соціального та економічного розвитку регіонів.
29. Форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах
ринкових відносин.
30. Порядок внесення змін у призначені бюджетні асигнування.
31. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку
регіонів.
32. Податкові джерела доходів місцевих бюджетів.
33. Неподаткові джерела доходів місцевих бюджетів.
34. Загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, які
закріплються за місцевими бюджетами.
35. Місцеві податки і збори, які справляються на території України.
36. Розподіл податкових доходів між місцевими бюджетами різних
рівнів.
37. Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів.
38. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджет
них трансфертів.
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39. Сутність комунального кредиту як фінансово-кредитних відно
син місцевих органів влади.
40. Форми комунального (місцевого, муніципального) кредиту.
41. Регламентація випуску цінних паперів (муніципальних позик)
місцевих органів влади в Україні.
42. Склад видатків місцевих бюджетів різних рівнів.
43. У чому полягає суть кошторисного фінансування?
44. Характеристика нормативних показників, що лежать в основі
кошторисних витрат.
45. Основні напрями вдосконалення бюджетного планування.
46. Порядок планування витрат на школи та групи подовженого
дня.
47. Особливості планування видатків на школи-інтернати та до
шкільні установи.
48. Планування фінансів закладів охорони здоров’я.
49. Особливості планування і фінансування видатків на культурноосвітні установи.
50. Особливості фінансування підприємств комунальної форми
власності.
51. Завдання господарської діяльності на платній основі бюджетних
закладів.
52. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
53. Взаємовідносини місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх
особливості.
54. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.
55. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для вико
нання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.
56. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взає
модії між Державним і місцевими бюджетами.
57. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місце
вих бюджетів з Державним бюджетом.
58. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місце
вих бюджетів, їх особливості.
59. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання
між різними рівнями місцевих бюджетів.
60. Порядок розрахунку дотації вирівнювання місцевим бюджетам.
61. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
62. Особливості управління фінансами на місцевому рівні.
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63. Особливості організації управління фінансами в бюджетній та
виробничій сферах.
64. Завдання та організація казначейської системи виконання бюд
жетів.
65. Сутність казначейсько-банківської системи виконання бюд
жетів.
66. Завдання фінансового контролю на рівні місцевих органів влади
та управління.
67. Види фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та
управління.
68. Фінансові органи, що контролюють використання грошових фон
дів, виділених на освіту.
69. Особливості контролю фінансових органів за використанням
грошових фондів, виділених на охорону здоров’я.
70. Особливості фінансового контролю в установах культури.
71. Організація фінансового контролю на підприємствах комунальної
форми власності.
72. Галузева структура комунального сектора України.
73. Особливості організації фінансів підприємств комунальної фор
ми власності як складової місцевих фінансів.
74. Характеристика складу та структури грошових надходжень на
підприємствах комунальної форми власності.
75. Особливості цінової політики у житлово-комунальній сфері в
Україні. Комунальні платежі.
76. Порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та пос
луг підприємств комунальної форми власності.
77. Загальна характеристика системи оподаткування підприємств
комунальної форми власності.
78. Сутність та джерела формування оборотних коштів підприємств
комунальної форми власності.
79. Діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних
фондів комунальних підприємств.
80. Необхідність і значення оцінки фінансового становища кому
нальних підприємств.
81. Методи і показники оцінки фінансового становища комунальних
підприємств.
82. Європейська хартія про місцеве самоврядування.
83. про основні принципи організації місцевих фінансів.
84. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого
самоврядування.
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85. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого само
врядування в зарубіжних країнах.
86. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.
87. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного і місцевих
бюджетів у зарубіжних країнах.
88. Порядок “вертикального” та “горизонтального” бюджетного ви
рівнювання.
89. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим орга
нам влади.
90. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих
фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та
демографічних особливостей.
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