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1 Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у 

поглиблені і розширені теоретичних знань щодо засад організації бюджетної 

політики на місцевому рівні, складу та основ управління місцевими 

бюджетами, розмежування функцій і повноважень державних та місцевих 

органів влади, а також набуття практичних навичок використання та 

застосування нормативно-правої бази, яка регулює бюджетні відносини, що 

сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців. 

2 Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів ВО у сфері організації бюджетного процесу на місцевому рівні; 

формування вмінь і навичок, пов’язаних з усіма стадіями бюджетного 

процесу, приділяючи особливу увагу додержанню принципів бюджетної 

системи та засадам бюджетного контролю на місцевому рівні. 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: знання і розуміння: 

 механізмів, методів та засад функціонування бюджетної політики; 

 сутності, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків між 

економічними, бюджетними та податковими процесами; 

 теорії процесу бюджетування; 

 складових місцевих бюджетів; 

 напрямів та форм забезпечення бюджетної політики на місцевому 

рівні; 

 законодавчої та нормативної бази, що стосуються формування 

бюджетної політики на місцевому рівні; 

 методів забезпечення ефективного застосування бюджетних 

інструментів на місцевому рівні. 

застосування знань і розумінь: 

 аналізувати основні засади бюджетної політики на місцевому рівні; 

 критично осмислювати проблемні питання процесу бюджетування, 

застосування бюджетних інструментів; 

 аналізувати показники виконання доходів і видатків бюджетів різних 

рівнів; 
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 вільно орієнтуватися в основних напрямках бюджетної політики, 

основних законодавчих актах, які визначають повноваження держави та 

органів місцевого самоврядування в бюджетній сфері; 

 володіти системою основних показників, які дають можливість 

оцінити ситуацію з бюджетними надходженнями на державному та місцевому 

рівнях, та ефективність бюджетних видатків; 

 оцінювати ефективність бюджетних програм; 

 аналізувати та ідентифікувати управлінські проблеми бюджетної 

сфери, які потребують прийняття рішення; 

 аналізувати розвиток процесів у бюджетній сфері, робити 

обґрунтовані та неупереджені висновки; 

 використати отриманні навички з розробки та прийняття 

управлінських рішень з метою реалізації особистого професійного потенціалу; 

 оцінювати стан та тенденції розвитку в сфері бюджету; 

 вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній діяльності, 

генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду бюджетного менеджменту;  

 володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, 

працювати на персональному комп’ютері. 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та концептуальні 

засади формування бюджетної політики на місцевому рівні 

Тема 1. Засади бюджетної політики на місцевому рівні 

Тема 2. Місцеві бюджети у системі фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування 

Тема 3. Зміст і структура бюджетного процесу. Організація бюджетного 

процесу на місцевому рівні 

Тема 4. Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі 

Змістовий модуль 2. Механізми функціонування бюджетної 

політики на місцевому рівні 

Тема 5. Бюджетний запит та його роль в процесі бюджетування 

Тема 6. Бюджетна декларація як основа для складання прогнозів 

місцевих бюджетів 

Тема 7. Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

територій 

Тема 8. Бюджетна політика в умовах децентралізації 

Тема 9. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх 

повноваження 

5 Викладацький склад: Кочь Ю.Л. 


	АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
	4 Зміст дисципліни розкривається в темах:
	Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування бюджетної політики на місцевому рівні


