
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»  

курс 4 

Спеціальність: 6.030508 “Фінанси і кредит” 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів – письмова відповідь на  

теоретичні питання, 20 балів – тести 

Перелік допоміжних матеріалів: коспект лекцій, підручники з  

                                                            дисципліни “Місцеві фінанси” 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. У чому полягає економічна сутність місцевих фінансів? 

2. Назвіть та охарактеризуйте функції місцевих фінансів. 

3. Назвіть та охарактеризуйте принципи місцевих фінансів. 

4. Охарактеризуйте місцеві фінанси як сферу фінансової системи України. 

5. Назвіть чинну нормативну базу місцевих фінансів в Україні та основні положення, що 

регламентують їх функціонування. 

6. Охарактеризуйте основні напрямки стратегії підвищення ефективності функціонування 

місцевих фінансів в Україні. 

7. У чому полягає зміст фінансової політики місцевих органів влади? 

8. Назвіть та охарактеризуйте принципи фінансової політики місцевих органів влади. 

9. Охарактеризуйте проблемні аспекти фінансової політики місцевих органів влади.  

10. Назвіть напрямки вдосконалення процесу реалізації фінансової політики місцевих органів 

влади. 

11. Дайте характеристику основним етапам розвитку місцевих бюджетів в Україні. 

12. У чому полягає економічний зміст місцевих бюджетів? Охарактеризуйте структурні 

елементи місцевих бюджетів. 

13. У чому полягає значення місцевих бюджетів у соціальному розвитку регіонів? 

14. У чому полягає значення місцевих бюджетів у економічному розвитку регіонів? 

15. У чому полягає сутність доходів місцевих бюджетів? 

16. Назвіть та охарактеризуйте види доходів місцевих бюджетів. 

17. Назвіть та охарактеризуйте проблемні аспекти мобілізації доходів місцевих бюджетів. 

18. Назвіть та охарактеризуйте шляхи вирішення проблем мобілізації доходів місцевих 

бюджетів. 

19. Охарактеризуйте особливості формування та використання позабюджетних і цільових 

фондів. 

20. Охарактеризуйте склад та структуру видатків місцевих бюджетів. 

21. Охарактеризуйте перспективи розвитку фінансування видатків місцевих бюджетів. 

22. У чому полягають основи кошторисного фінансування видатків місцевих бюджетів? 

23. Назвіть та охарактеризуйте методи фінансового планування місцевих бюджетів. 

24. У чому полягає сутність та необхідність фінансового вирівнювання? 

25. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин? Назвіть та охарактеризуйте види 

міжбюдетних трансфертів. 

26. Яка мета, завдання, принципи та інструменти регулювання міжбюджетних відносин? 

27. Назвіть та охарактеризуйте моделі міжбюджетних відносин. 

28. У чому полягають основи організації бюджетного процесу на місцевому рівні? 



29. Охарактеризуйте порядок складання, затвердження та виконання кошторису комунальних 

підприємств. 

30. Як здійснюється виконання місцевого бюджету як стадії бюджетного процесу на місцевому 

рівні? 

31. Як здійснюється складання проекту рішення про місцевий бюджет? 

32. Охарактеризуйте процес складання звітності та оцінки ефективності виконання місцевих 

бюджетів як етапу бюджетного процесу на місцевому рівні. 

33. У чому полягають особливості організації фінансів комунальних підприємств? 

34. Які основні джерела фінансових ресурсів підприємств комунального господарства? 

35. Дайте поняття комунальної власності та охарактеризуйте види комунальних підприємств. 

36. На основі яких показників здійснюється аналіз финансового стану підприємств місцевого 

господарства? 

37. Назвіть та охарактеризуйте доходи та витрати підприємств місцевого господарства. 

38. У чому полягає сутність банкрутства підприємств місцевого господарства та його 

правового забезпечення?   

39. У чому полягають особливості організації фінансової діяльності підприємств місцевого 

господарства? 

40. Як формується прибуток підприємств місцевого господарства? 

41. Охарактеризуйте особливості прояву фінансових відносин підприємств житлово-

експлуатаційного господарства. 

42. Назвіть основні напрямки фінансового забезпечення житлово-комунального господарства в 

умовах його реформування. 

43. У чому полягають основні напрями розвитку житлово-комунального господарства в 

Україні? 

44. У чому полягають особливості здійснення витрат житлово-експлуатаційних оргнізацій? 

45. У чому полягає сутність управління місцевими фінансами? 

46. Як здійснюється фінансовий контроль на місцевому рівні в процесі управління місцевими 

фінансами? 

47. Які місцеві фінансові органи здійснюють управління місцевими фінансами? 

Охарактуризуйте їх. 

48. Назвіть та охарактеризуйте основні напрямки застосування світового досвіду організації 

місцевих фінансів в Україні. 

49. У чому полягають особливості організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах? 

50. Дайте порівняльну характеристику організації місцевих фінансів в Україні та зарубіжній 

країні (на вибір). 

 

Приклад тестового завдання 

Місцеві фінанси – це:  

а) сукупність економічних відносин, що пов’язані з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, 

у процесі яких відбувається формування та використання централізованих і децентралізованих 

фондів грошових коштів, призначених для виконання органами місцевої влади покладених на 

них функцій;    

б) сукупність місцевих бюджетів різних рівнів;    

в) сукупність економічних відносин між державними та місцевими органами влади;    

г) сукупність економічних відносин, що пов’язані з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, 

у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, 

призначених для задоволення потреб держави.    

 

 

Екзаменатор                          к.е.н., доц. Сосновська О.О. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Рамський А.Ю.  


