
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Фінанси місцевого розвитку» 

 

1. Мета дисципліни – вивчення засад організації фінансів місцевого розвитку, 
їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і 
повноважень державних та місцевих органів влади, органів місцевого 
самоврядування на засадах децентралізації.  

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде 
здобувач вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. 

Компетентності Програмні результати навчання 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані 
результати. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

Застосовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття 
управлінських рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, підприємствами та 
органами державної влади). 

Здатність виявляти знання та розуміння 
проблем предметної області, основ 
функціонування сучасної економіки на мікро-, 
мезо-, макро- та міжнародному рівнях 

Демонструвати гнучкість та 
адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 
новими об’єктами та у невизначених 
умовах. 

Здатність пояснювати економічні та 
соціальні процеси і явища на основі теоретичних 
моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо на 
основі етичних принципів, цінувати та 
поважати культурне  різноманіття, 
індивідуальні відмінності людей. 

Здатність самостійно виявляти проблеми 
економічного характеру при аналізі конкретних 
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Вміти абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик 
економічних систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Набуті компетентності можуть бути реалізованими у сфері управління 
місцевим розвитком на рівні громади, регіону чи держави. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Фінансова політика територіальних громад. 
Тема 2. Бюджетний процес та характеристика місцевих бюджетів. 



Тема 3. Загальний та спеціальний фонд місцевого бюджету. Особливості 
складання проєкту місцевого бюджету. 

Тема 4. Джерела фінансових ресурсів місцевого розвитку. Встановлення 
місцевих податків і зборів. 

Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів. 
Тема 6. Державна підтримка регіонального розвитку. 
Тема 7. Фінансова спроможність територіальних громад. 
Тема 8. Участь громадянського суспільства в управлінні фінансами 

територіальної громади. Характеристика громадського бюджету.  
Тема 9. Потенційні джерела фінансування проектів місцевого розвитку 

(досвід України та ЄС). 
 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 
навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Огородник В.В., д.е.н., доцент, професор  кафедри регіоналістики і 
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Пилипів В.В., д.е.н., професор, професор кафедри регіоналістики і 
туризму, vpylypiv@gmail.com 
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