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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Муніципальний бюджет та фінанси” належить до ба-
зових дисциплін, призначених для ефективної підготовки фахівців 
з менеджменту організацій, у сфері організації місцевого самовря-
дування, регіонального і державного управління, а також для роботи 
в муніципальних установах, галузях міського господарства.

Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні знання та 
сформувати  практичні навички опрацювання і обґрунтування 
конкретних  пропозицій щодо актуальних проблем місцевого само-
врядування, муніципального управління, соціально-економічного 
розвитку міст.

У цьому зв’язку у програмі дисципліни міститься як теоретичний 
матеріал, так і методологія застосування здобутих знань на практиці. 

Останніми роками значно розширились функції та повноважен-
ня органів місцевого самоврядування, проте не збільшились обся-
ги фінансових  ресурсів, що надходять у їх розпорядження. З огля-
ду на це виняткової актуальності набирають теоретичні та практич-
ні питання функціонування муніципальних фінансів і, зокрема, му-
ніципальних бюджетів, які становлять фінансову базу місцевого 
са моврядування. В умовах переходу до ринку підвищується роль 
муніципальних  фінансів і бюджетів у здійсненні економічної політи-
ки, вирішенні соціальних проблем, підтримці незахищених і малоза-
безпечених верств населення, що так само потребує відповідного тео-
ретичного обґрунтування і практичного вивчення. 

Згідно з навчальною програмою у межах дисципліни “Муніци-
пальний бюджет та фінанси” вивчаються теоретико-методологічні 
засади формування фінансової системи міст, особливості станов-
лення та розвитку муніципальних бюджетів і фінансів України, 
нормативно-правова база дисципліни. Розглядаються міжбюджетні 
відносини в Україні та їх складові, позабюджетні джерела прибутків 
органів місцевого  самоврядування, комунальна власність та її фінан-
сове забезпечення, особливості управління муніципальною фінан-
совою системою. Крім того, вивчаються особливості становлення та 
розвитку муніципальних бюджетів і фінансів у зарубіжних країнах. 

Отже, пропонована програма спрямована на те, щоб студенти спе-
ціальності “Менеджмент організацій” здобули знання теоретичних 
засад дисципліни і навчилися застосовувати їх на практиці. 

Дисципліна “Муніципальний бюджет та фінанси” викладається з 
урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
дисципліни

Тема 1. Сутність і роль муніципальних фінансів  
в економічному та соціальному розвитку міст

Поняття “муніципальні фінанси”, “муніципальний бюджет”. 
Об’єкт і предмет вивчення. Мета дисципліни. Інститут місцевого 
самоврядування як необхідна передумова функціонування муні-
ципальних фінансів. Склад муніципальних фінансових інститутів. 
Функції муніципальних фінансів. Роль муніципальних фінансів в 
економічній системі держави. Вплив муніципальних фінансів на со-
ціально-економічний розвиток країни та її окремих територій, на фі-
нансову стабільність і безпеку держави, становлення демократичного 
суспільства, поліпшення добробуту народу. 

Література [3; 5; 7; 8; 12; 14; 22; 27; 41; 47]
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Тема 2. Формування науки про муніципальні фінанси
Причини появи муніципальних фінансів. Вчення про муні-

ципальні фінанси та його формування. Наука про муніципаль-
ну фінансову систему як окрема галузь фінансової науки. Процес 
формування науки про муніципальні фінанси. Інститут місцевого 
самоврядування як необхідна передумова функціонування муніци-
пальної фінансової системи. 

Література [3; 5; 7; 8; 12; 14; 22; 45]

Змістовий модуль ІІ. Особливості становлення та розвитку 
муніципальних бюджетів і фінансів  
у містах України

Тема 3. Муніципальні бюджети як одна з основних складових 
муніципальних фінансів

Розвиток муніципальних бюджетів та їх роль у муніципальних 
фінансах України. Роль муніципальних бюджетів в економічній сис-
темі держави. Права та обов’язки органів місцевого самоврядування 
та управління з формування і використання бюджетів. Порядок скла-
дання проектів муніципальних бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом 
Державного бюджету і планами економічного та соціального розвит-
ку міст. Особливості формування доходів муніципальних бюджетів. 
Основні статті видатків муніципальних бюджетів. Стан і недоліки 
місцевого оподаткування в Україні. Роль місцевих податків і зборів 
у формуванні муніципальних бюджетів. Основні види місцевих по-
датків і зборів.

Література [1; 3; 5; 7; 8; 12; 16; 20; 28; 36] 

Тема 4. Законодавче забезпечення формування муніципальних 
бюджетів і фінансів

Особливості формування нормативної бази муніципальних 
фінансів у роки незалежності. Зміст і значення Закону Української 
РСР “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 
місцеве самоврядування” від 7 грудня 1990 р. для формування 
інституту місцевого самоврядування і місцевих фінансів України. 
Розвиток нормативної бази муніципальних бюджетів і фінансів 
України в 1990—1996 рр. Декрет Кабінету Міністрів України “Про 
місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 р. Конституція України 

про місцеве самоврядування та муніципальні фінанси. Закон України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. як базо-
вий нормативний акт з місцевих фінансів. Закон України «Про вне-
сення змін до Закону України “Про систему оподаткування”» від 18 
лютого 1997 р. Закон України “Про столицю України — місто-герой 
Київ”. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. як джерело 
вивчення прибутків і видатків муніципальних бюджетів. 

Література [2; 3; 7; 8; 10; 11; 14; 16; 22; 37] 

Тема 5. Історія розвитку муніципальної фінансової системи  
в Україні

Зародження та розвиток муніципальної фінансової системи в 
Київській Русі. Фінансова система міст України в Литовсько-Поль-
ську добу. Міські бюджети та фінанси в добу Першого Гетьманату 
(друга половина XVII—XVIII ст.). Занепад муніципальної фінансової 
системи наприкінці ХVIII — у першій половині ХІХ ст. Відродження 
фінансової системи міст України у другій половині ХІХ ст. Роль 
земств у розвитку муніципальних бюджетів і фінансів. Фінансова си-
стема міст у добу Української національної революції 1917—1920 рр. 
Муніципальний бюджет і фінанси в Радянську добу. Відродження 
муніципальної фінансової системи України в період незалежності. 

Література [3; 7; 8; 14; 22; 31; 46]

Змістовий модуль ІІІ. Муніципальний бюджет і фінанси  
  в сучасній Україні

Тема 6. Формування фінансово-економічних ресурсів міст
Поняття, склад і структура муніципальних фінансових коштів. 

Роль муніципальних бюджетів у формуванні фінансової незалежності 
місцевого самоврядування. Самостійність муніципальних бюджетів: 
ознаки та шляхи зміцнення. Податкова (фіскальна) самостійність 
муніципалітетів. Муніципальна (комунальна) власність та її ознаки. 
Особливості управління підприємствами муніципальної власності. 
Фінансовий стан муніципальних підприємств та установ в українсь-
ких містах. Роль органів місцевого самоврядування у підвищенні 
ефективності управління матеріальними та фінансово-економічними 
ресурсами міст. Інформація як шлях підвищення ефективності уп-
равління матеріальними та фінансово-економічними ресурсами міст. 
Основні напрями підвищення ефективності управління матеріальни-
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ми та фінансово-економічними ресурсами міст. Комунальний кредит, 
муніципальні позики, комунальні банки, цільові фонди як складові 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

Література [3; 6; 8; 9; 12; 15; 22; 24; 26; 29] 

Тема 7. Доходи муніципальних бюджетів
Види місцевих податків і зборів та їх роль у наповненні муніци-

пальних бюджетів. Формування доходів муніципальних бюджетів. 
Склад і динаміка власних і закріплених доходів муніципальних бюд-
жетів. Проблеми зміцнення дохідної бази муніципальних бюджетів. 
Основні джерела прибутків муніципальних бюджетів. Загальний і 
спеціальний фонди муніципальних бюджетів. Сутність муніципаль-
ного оподаткування. Сучасний стан і недоліки місцевого оподатку-
вання в Україні. Напрями реформування місцевого оподаткування. 
Проблеми запровадження податку на нерухоме майно. Недоліки і 
переваги оподаткування нерухомості. 

Література [3; 5; 7; 8; 12; 14; 17; 18; 34; 43]

Тема 8. Видатки муніципальних бюджетів
Особливості бюджетних видатків в Україні на муніципальному 

рівні. Принципи розмежування бюджетних видатків. Склад видат-
ків муніципальних бюджетів окремих видів. Видатки муніципаль-
них бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів. Основні статті видатків муніципаль-
них бюджетів. Соціальна спрямованість муніципальних бюджетів. 
Особливості витрат з муніципальних бюджетів на соціальну сферу. 
Цільові допомоги і субсидії з муніципальних бюджетів громадянам 
з мінімальними доходами. Розрахунок обсягів видатків бюджетів на 
утримання органів управління. Особливості розрахунку показників 
видатків муніципальних бюджетів. Чинники, які враховуються при 
розрахунках видатків. Видатки муніципальних бюджетів на фінан-
сування об’єктів комунальної власності, їх склад та особливості пла-
нування. 

Література [1; 3; 5; 7; 8; 12; 14; 17; 22; 32]

Тема 9. Міжбюджетні відносини та їх складові
Зміст міжбюджетних відносин і передумови їх виникнення. Особ-

ливості організації міжбюджетних відносин у бюджетній системі 

України. Суб’єкти міжбюджетних відносин. Розмежування доходів і 
видатків між рівнями бюджетної системи та видами бюджетів — ос-
нова організації міжбюджетних відносин. Сутність фінансового ви-
рівнювання. Стан фінансового вирівнювання в Україні. Середньо-
душові видатки муніципальних бюджетів України та їх динаміка. 
Зміст, цілі та методи бюджетного регулювання. Розвиток методів 
бюджетного регулювання. Метод відсоткових відрахувань від загаль-
нодержавних податків і зборів. Нормативи відрахувань та їх види. 
Особливості надання фінансової допомоги муніципальним бюдже-
там у вигляді трансфертів. Види міжбюджетних трансфертів. Види 
бюджетних трансфертів. Діючий порядок розрахунку дотацій вирів-
нювання муніципальним бюджетам: позитивні та негативні аспекти. 
Субвенції муніципальним бюджетам та їх види. Дефіцит і профіцит 
муніципальних бюджетів. Міжбюджетна реформа та її вплив на муні-
ципальні фінанси.

Література [1; 3; 5; 8; 12; 14; 15; 33; 39; 48] 

Тема 10. Позабюджетні джерела прибутків органів  
місцевого самоврядування

Сутність комунального кредиту, причини існування, переваги 
порівняно з державним кредитом. Продуктивний характер кому-
нального кредиту. Форми комунального кредиту. Порядок випуску 
та обігу муніципальних позик. Бюджетний кодекс України про муні-
ципальні запозичення. Досвід і проблеми розвитку муніципальних 
позик в Україні. Комунальні банки в Україні. Грошово-речові лотереї 
як форма комунального кредиту. Цільові фонди органів місцевого са-
моврядування: порядок формування та напрями використання.

Література [3; 5; 8; 12; 14; 22; 25; 38; 40; 42]

Тема 11. Комунальна власність та її фінансове  
забезпечення

Склад міського господарства та його роль у муніципальних фі-
нансах. Доходи від міського господарства. Стан об’єктів комунальної 
власності. Особливості організації фінансів підприємств комунальної 
власності. Управління фінансами комунальних підприємств. Особли-
вості організації фінансів житлово-комунального господарства. Екс-
плуатаційні видатки житлового господарства. Доходи житлового гос-
подарства. Комунальні платежі та їх роль у формуванні фінансових 
ресурсів житлово-комунального господарства. Основні фонди та обо-
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ротні засоби житлового господарства. Фінансовий план підприємств 
житлового господарства. Особливості фінансів комунального госпо-
дарства. Експлуатаційні видатки комунальних підприємств, їх склад і 
планування. Виручка від реалізації продукції та послуг. Формування 
та використання прибутку комунальних підприємств. Основні фон-
ди та оборотні засоби підприємств комунального гос подарства. Про-
блеми реформування житлово-комунального господарства в Україні. 
Фінанси дорожнього господарства. Витрати на утримання  і ремонт 
автомобільних доріг, джерела їх фінансування. 

Література [3; 5; 8; 9; 12; 15; 20; 22; 24]

Змістовий модуль IV.  Управління муніципальною фінансовою  
 системою

Тема 12. Принципи, методи та механізми управління 
муніципальними фінансами

Поняття управління муніципальними фінансами. Особливості 
управління фінансами та організація фінансового контролю на муні-
ципальному рівні. Суб’єкти управління муніципальними фінансами. 
Об’єкти управління. Інструменти управління. Основні методи управ-
ління муніципальними фінансами. Види управління.

Література [3; 5; 8; 12; 14; 19; 22]

Тема 13. Повноваження органів місцевого самоврядування  
в галузі фінансів і бюджетного процесу

Система місцевого самоврядування в галузі фінансів. Основні по-
вноваження муніципалітетів у галузі фінансів. Роль органів місцево-
го самоврядування в управлінні фінансовими ресурсами міст. Скла-
дання, затвердження і виконання муніципального бюджету. Бюджет-
ний процес. Створення позабюджетних, цільових, резервних і валют-
них фондів. Встановлення муніципальних податків і зборів. Казна-
чейське обслуговування муніципальних бюджетів.

Література [3; 5; 8; 12; 14; 19; 22; 30; 33]

Тема 14. Муніципальні фінансові органи та їх функції. 
Організація касового виконання муніципальних 
бюджетів, контролю і аудиту

Поняття “муніципальні фінансові органи”. Види муніципальних 
фінансових органів. Функції муніципальних фінансових органів. 

Поняття  касового виконання муніципальних бюджетів. Система 
касового  виконання муніципальних бюджетів. Оборотна касова 
готівка. Контроль та аудит фінансової діяльності органів місцевого 
самоврядування. 

Література [5; 8; 12; 14; 19; 22]

Тема 15. Управління фінансами підприємств комунальної 
власності

Поняття комунальної власності. Суб’єкти та об’єкти права кому-
нальної власності. Цілі та напрями управління комунальними під-
приємствами в Україні. Форми підприємств комунальної власності. 
Основні напрями формування системи управління комунальними 
підприємствами в Україні. Фінансові аспекти управління компанія-
ми з муніципальною власністю. 

Література [5; 8; 12; 19; 20; 23; 24]

Змістовий модуль V. Муніципальний бюджет і фінанси  
в зарубіжних країнах

Тема 16. Міжнародні стандарти організації муніципальних 
фінансів

Міжнародні стандарти організації муніципальних фінансів у за-
рубіжних країнах. Всесвітня декларація місцевого самоврядування 
(вересень 1985 р.). Зміст і значення Європейської хартії місцевого 
самоврядування у формуванні муніципальних фінансів (жовтень 
1985 р.). Європейська хартія міст та Європейська декларація прав 
міст (березень 1992 р.). Декларація про принципи місцевого самовря-
дування в країнах СНД (1993 р.). 

Література [5; 8; 12; 13; 22; 44]

Тема 17. Особливості формування муніципальних фінансів 
і бюджету в зарубіжних країнах 

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядуван-
ня зарубіжних країн. Доходи та видатки муніципальних бюджетів у 
зарубіжних країнах. Зарубіжний досвід забезпеченості муніципальних 
бюджетів. Особливості муніципального оподаткування за кордоном. 
Роль надходжень від місцевих податків і зборів у формуванні доходів 
муніципальних бюджетів зарубіжних країн. Зарубіжний досвід вико-
ристання міжбюджетних трансфертів. Досвід комунального кредиту. 



12 13

Муніципальні позики за кордоном: особливості випуску, розміщення 
та обігу, роль у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого са-
моврядування. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні 
платежі у зарубіжних країнах. Муніципальні фінансові органи за 
кордоном. Зарубіжний досвід муніципального фінансового плану-
вання. Форми залучення громадян до управління муніципальними 
фінансами у зарубіжних країнах. 

Література [3—5; 8; 12; 13; 21; 35; 44]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок 
самостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмис-
лення теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах папе-
ру формату А4. На титульній сторінці вказуються назва дисципліни 
(“Муніципальний бюджет та фінанси”); прізвище, ім’я, по батькові 
студента, домашня адреса; номер групи. Контрольна робота по-
винна містити план і список використаної літератури. На останній 
сторінці ставиться дата виконання роботи та підпис виконавця. Робо-
ту необхідно здати до наукової частини у встановлений термін. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну робо-
ту оцінено позитивно.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Роль муніципальних утворень у підвищенні ефективності 
управління матеріальними та фінансово-економічними ресурса-
ми міст.

 2. Основні напрями підвищення ефективності управління мате-
ріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.

 3. Формування науки про муніципальну фінансову систему.
 4. Основні види муніципальних податків і зборів.
 5. Особливості формування нормативної бази муніципальних 

фінансів у роки незалежності.
 6. Міські бюджети та фінанси в добу Першого Гетьманату (друга 

половина  XVII—XVIII ст.).
 7. Роль земств у розвитку муніципальних бюджетів і фінансів.
 8. Муніципальний бюджет і фінанси у Радянську добу.
 9. Роль муніципальних бюджетів у формуванні фінансової неза-

лежності місцевого самоврядування.

 10. Муніципальна (комунальна) власність та її ознаки.
 11. Комунальний кредит, муніципальні позики, комунальні банки, 

цільові фонди як складові фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування. 

 12. Види місцевих податків і зборів та їх роль у наповненні муніци-
пальних бюджетів.

 13. Джерела прибутків муніципальних бюджетів.
 14. Сучасний стан і недоліки місцевого оподаткування в Україні.
 15. Основні статті видатків муніципальних бюджетів.
 16. Видатки муніципальних бюджетів на фінансування об’єктів ко-

мунальної власності, їх склад та особливості планування. 
 17. Особливості організації міжбюджетних відносин у бюджетній 

системі України.
 18. Види міжбюджетних трансфертів.
 19. Досвід і проблеми розвитку муніципальних позик в Україні.
 20. Цільові фонди органів місцевого самоврядування: порядок фор-

мування та напрями використання.
 21. Склад міського господарства та його роль у муніципальних фі-

нансах.
 22. Фінансовий план підприємств житлового господарства.
 23. Методи управління муніципальними фінансами.
 24. Роль органів місцевого самоврядування в управлінні фінансо-

вими ресурсами міст.
 25. Особливості встановлення муніципальних податків і зборів.
 26. Види муніципальних фінансових органів.
 27. Цілі та напрями управління комунальними підприємствами в Ук-

раїні.
 28. Міжнародні стандарти організації муніципальних фінансів у за-

рубіжних країнах.
 29. Доходи та видатки муніципальних бюджетів у зарубіжних краї-

нах.
 30. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі у 

зарубіжних країнах.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначення поняття “муніципальні фінанси”.
 2. Система муніципальних бюджетів в Україні.
 3. Структурні елементи муніципальних фінансів.
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 4. Функції муніципальних бюджетів.
 5. Визначення поняття “муніципальні бюджети”.
 6. Структура доходів муніципальних бюджетів.
 7. Призначення видатків муніципальних бюджетів.
 8. Вчення про муніципальні фінанси та процес його формування. 
 9. Порядок складання проектів муніципальних бюджетів, їх 

взаємозв’язок з проектом Державного бюджету і планами еконо-
мічного та соціального розвитку міст.

 10. Роль місцевих податків і зборів у формуванні муніципальних 
бюджетів.

 11. Загальний стан і недоліки місцевого оподаткування в Україні.
 12. Фінансова система міст України в Литовсько-Польську добу.
 13. Які види місцевих податків і зборів існували в Україні в добу Пер-

шого Гетьманату (друга половина XVII—XVIII ст.)?
 14. Роль земств у розвитку муніципальних бюджетів і фінансів Ук-

раїни.
 15. Якою була фінансова система міст у добу Української національної 

революції 1917—1920 рр.?
 16. Особливості формування муніципальних бюджетів і фінансів Ук-

раїни в радянську добу.
 17. Роль муніципальних бюджетів у формуванні фінансової незалеж-

ності місцевого самоврядування. 
 18. Ознаки самостійності муніципальних бюджетів. 
 19. Особливості управління підприємствами муніципальної влас-

ності. 
 20. Основні напрями підвищення ефективності управління матері-

альними та фінансово-економічними ресурсами міст. 
 21. Роль муніципальних бюджетів у формуванні фінансової незалеж-

ності місцевого самоврядування. 
 22. Особливості управління підприємствами муніципальної влас-

ності.
 23. Роль органів місцевого самоврядування в підвищенні ефектив-

ності управління матеріальними та фінансово-економічними ре-
сурсами міст. 

 24. Основні напрями підвищення ефективності управління ма-
теріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.

 25. Роль місцевих податків і зборів у наповненні муніципальних 
бюджетів.

 26. Склад і динаміка власних і закріплених доходів муніципальних 
бюджетів. 

 27. Основні джерела прибутків муніципальних бюджетів. 
 28. Сучасний стан і недоліки місцевого оподаткування в Україні. 
 29. Особливості бюджетних видатків в Україні на муніципальному 

рівні.
 30. Видатки муніципальних бюджетів, що враховуються та не врахо-

вуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
 31. Особливості розрахунку показників видатків муніципальних 

бюджетів.
 32. Які видатки муніципальних бюджетів призначені для фінансу-

вання об’єктів комунальної власності?
 33. Зміст міжбюджетних відносин і передумови їх виникнення. 
 34. Особливості організації міжбюджетних відносин у бюджетній 

системі України. 
 35. Що таке фінансове вирівнювання? 
 36. Види міжбюджетних трансфертів.
 37. Основні особливості організації міжбюджетних відносин у бюд-

жетній системі України.
 38. Суб’єкти міжбюджетних відносин. 
 39. Стан фінансового вирівнювання в Україні. 
 40. Особливості надання фінансової допомоги муніципальним бюд-

жетам у вигляді трансфертів.
 41. Які види субвенцій надаються муніципальним бюджетам з боку 

держави? 
 42. Переваги комунального кредиту порівняно з державним. 
 43. Форми комунального кредиту. 
 44. Досвід і проблеми розвитку муніципальних позик в Україні.
 45. Особливості організації фінансів підприємств комунальної влас-

ності.
 46. Загальний стан фінансів комунального господарства.
 47. Основні проблеми реформування житлово-комунального госпо-

дарства в Україні.
 48. Основні методи управління муніципальними фінансами. 
 49. Повноваження муніципалітетів у галузі фінансів.
 50. Казначейське обслуговування муніципальних бюджетів. 
 51. Основні види муніципальних фінансових органів в Україні.
 52. Що таке касове виконання муніципальних бюджетів? 
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 53. Контроль та аудит фінансової діяльності органів місцевого само-
врядування. 

 54. Цілі та напрями управління комунальними підприємствами в Ук-
раїні. 

 55. Фінансові аспекти управління компаніями з муніципальною 
власністю. 

 56. Міжнародні стандарти організації муніципальних фінансів у за-
рубіжних країнах.

 57. Значення Європейської хартії місцевого самоврядування у фор-
муванні муніципальних фінансів (жовтень 1985 р.).

 58. Основні джерела прибутків і статті видатків муніципальних бюд-
жетів у зарубіжних країнах. 

59. Система муніципальних позик за кордоном. 
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