
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» 

1. Правові основи організації місцевої фінансової системи, цілі і 

принципи її побудови. 

2. Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів, їх 

особливості. 

3. Економічні та історичні передумови виникнення місцевих 

фінансів. 

4. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин.  

5. Специфічні ознаки місцевих фінансів.  

6. Склад місцевих фінансів.  

7. Функції місцевих фінансів.  

8. Розподільча функція місцевих фінансів.  

9. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового  

внутрішнього продукту. 

10. Значення місцевих фінансів як інструменту економічного розвитку та  

джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку. 

11. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву.  

12. Формування фінансового механізму на місцевому рівні: його 

склад та особливості. 

13. Функціонування фінансового механізму на рівні місцевого 

самоврядування. 

14. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.  

15. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і  

недоліків. 

16. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого 

самоврядування в Україні. 

17. Права та обов’язки Верховної Ради України, Президента України,  

Кабінету Міністрів України щодо вирішення питань організації місцевої  

фінансової системи. 

18. Перелік завдань та обов’язків Державного Казначейства, Державної  



податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління та інших  

фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих  

фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади. 

19. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

20. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади.  

21. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь 

у бюджетному процесі. 

22. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих 

органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і  

виконання бюджету. 

23. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо 

формування і використання бюджетів. 

24. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок 

з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального  

розвитку регіонів. 

25. Особливості бюджетного процесу в столиці України м. Києві.  

26. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих 

органів влади та управління, методи фінансового планування. 

27. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому 

плануванні. 

28. Місцеві бюджети — у складі бюджетної системи.  

29. Структура місцевих бюджетів.  

30. Принципи формування місцевих бюджетів України.  

31. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному 

розвитку регіонів. 

32. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що 

складаються між місцевими та державними бюджетами. 

33. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини 

фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів 



самоврядування. 

34. Види місцевих бюджетів України та їх структура.  

35.  Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо 

формування і використання бюджетів. 

36. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та 

«спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування. 

38. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.  

39. Роль та значення для місцевих фінансів Бюджетного кодексу 

України. 

40. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. 1/1 

41. Критерії розмежування видів видатків між місцевими 

бюджетами. 

42. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, 

порядок їх здійснення та законодавче закріплення. 

43. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету 

розвитку. 

44. Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, 

селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу  

міжбюджетних трансфертів. 

45. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів 

міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 

обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів. 

46. Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

47. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.  

48. Склад місцевих фінансових ресурсів.  

49. Централізовані фонди коштів.  

50. Місцеві фінансові ресурси.  



51. Децентралізовані фонди коштів.  

52. Баланс фінансових ресурсів і витрат.  

53. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.  

54. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.  

55. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих 

бюджетів. 

56. Податкові надходження – основна складова в забезпеченні  

формування доходної частини місцевого бюджету. 

57. Види податкових надходжень.  

58. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і 

збори, їх склад і характеристика. 

59. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх 

використанні. 

60. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих 

податків та зборів. 

61.Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого 

самоврядування та враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів. 

62. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів. 

63. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних  

відносинах. 

64. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб.  

65. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих  

бюджетів з Державним бюджетом. 

66. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в 

Україні, їх характеристика. 

67.Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що 

передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і 



Севастополя. 

68. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини 

місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти. 

69. Особливості формування власних коштів у бюджетних 

установах. 

70. Проблемні питання формування та використання власних коштів 

у бюджетних установах різних рівнів. 

71. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.  

72. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з 

Державним бюджетом, їх особливості. 

73. Місцеві податки та збори та правила їх встановлення. 

74. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності. 

75. Особливості організації фінансів дорожнього господарства. 

76. Міжбюджетні відносини: передумови виникнення та особливості     

організації.  

77. Стан фінансового вирівнювання.  

78. Методи бюджетного регулювання та їх розвиток.  

79. Види міжбюджетних трансфертів.  

80. Міжбюджетна реформа та її вплив на місцеві фінанси. 

81. Фінансова незалежність місцевого самоврядування та склад  

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 

82. . Комунальний кредит і його форми.  

83. Цільові фонди органів місцевого самоврядування. 

84. Виникнення та розвиток місцевих бюджетів України.  

85. Формування доходів місцевих бюджетів.  

86. Місцеві податки і збори та їх роль в доходах місцевих бюджетів.  

87. Склад видатків місцевих бюджетів.  

88.. Місцеві бюджети в економічній системі держави. 

89. Суть і функції місцевих фінансів.  

90. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. 


