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Силабус навчальної дисципліни 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 1) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку 

адміністративно-територіальних утворень та механізм їх функціонування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування базових знань з основ місцевих фінансів, 

ролі місцевих фінансових органів у процесі виконання бюджетів за доходами і 

видатками, технології бюджетного планування і контролю за бюджетними 

коштами на місцевому рівні. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати 

теоретичні основи функціонування місцевих фінансів; вміти проводити 

операції пов'язані з плануванням доходів і видатків місцевих бюджетів; 

здійснювати обробку документів, що використовуються в організації 

бюджетного процесу на місцевому рівні; формувати вихідну інформацію для 

подання іншим учасникам бюджетного процесу; проводити контрольно-

аналітичну роботу за цільовим витрачанням бюджетних коштів. Студенти 

також будуть вміти управляти змінами в організації, проектувати та 

реорганізовувати організаційні структури управління на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування, здійснюючи інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у 

відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей 

досконалості. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють: організовувати та мотивувати людей рухатися 

до спільної мети, працювати в команді, бути лідером; здійснювати 

організаційне проектування, визначати потреби та забезпечувати 

збалансованість ресурсів публічної організації на основі нормативно-

правового підґрунтя; планувати та керувати проектами на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку 

економічної і соціальної інфраструктури. Місцеві бюджети - визначальна 

ланка місцевих фінансів. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 

Міжбюджетні відносини, їх складові. Управління фінансами і фінансовий 

контроль на регіональному рівні. Фінансове забезпечення підприємств 

комунальної власності. Місцеві податки та збори та правила їх встановлення. 

Місцеві позики. Основи організації фінансів місцевих органів влади у 

зарубіжних країнах. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 



Пререквізити «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», 

«Бюджетна система», «Державні фінанси». 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

іспит 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: ХЛІВНА ІРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 
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E-mail: hlivnairina@gmail.com 
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Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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