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1
Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і
розширені теоретичних знань щодо особливостей формування і
використання фінансових ресурсів територіальних громад, враховуючи
переваги та недоліки бюджетної децентралізації, а також набуття практичних
навичок використання та застосування нормативно-правої бази, яка регулює
можливості органів місцевого самоврядування у їх формуванні, що сприяє
формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців.
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Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки
здобувачів ВО у сфері планування та управління ресурсами територіальної
громади; формування вмінь і навичок, пов’язаних із особливостями
формування бюджетно-податкової політики та перебігу бюджетного процесу
в органах місцевого самоврядування.
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Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни: знання і розуміння:
- теоретичних принципів та організаційних засад управління
фінансовими ресурсами територіальної громади;
- особливостей формування доходів територіальних громад та
потенційних резервів їх збільшення;
- принципів
формування
видатків
територіальних
громад,
застосування програмноцільового підходу до планування видатків бюджету;
- механізмів залучення громадськості до управління фінансами
територіальних громад;
- фінансових ризиків та підходів до оцінювання ефективності
управління фінансовими ресурсами територіальної громади;
застосування знань і розумінь:
- аналізувати діяльність органів місцевого самоврядування щодо
формування та використання місцевих бюджетів;
- аналізувати звіти про виконання планових показників розвитку
фінансів регіонів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді для прийняття
управлінських рішень;
- використовувати набутий обсяг знань для виявлення та оцінювання

фінансових ризиків в управлінні фінансами територіальної громади;
- використовувати набутий обсяг знань для управління місцевим
боргом;
- використовувати професійні знання та навички при проведенні
контрольних заходів з оцінювання ефективності та доцільності використання
коштів бюджету;
- здійснювати пошук і використання донорських платформ,
проектної діяльності, залучення інших ресурсів, відмінних від бюджетних;
- здійснювати оцінювання економічного профілю території,
складання інвестиційного паспорта;
- здійснювати оцінювання інвестиційних проектів і формування
«портфеля» інвестицій і складання плану реалізації програми розвитку;
- здійснювати залучення громадськості до ініціації і реалізації
проектів;
- відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також
перспективні можливості розвитку системи моніторингу бюджетних програм
в Україні;
- 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.
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Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Планування ресурсів територіальної громади
Тема 1. Фінансові ресурси територіальної громади.
Тема 2. Видатки місцевих бюджетів
Тема 3. Доходи місцевих бюджетів
Тема 4. Фінанси комунальних підприємств.
Тема 5. Міжбюджетні трансферти.
Змістовий модуль 2. Управління ресурсами територіальної
громади
Тема 6. Бюджетний процес на місцевому рівні.
Тема 7. Складання проектів місцевих бюджетів
Тема 8. Потенційні джерела залучення ресурсів для територіальної
громади
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