
Бюджетна політика на місцевому рівні 

(викладач: кандидат наук з державного управління, доцент Осадчук С.В.) 

ДЕТАЛЬНІШЕ:  

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: цілі та завдання навчальної дисципліни 

випливають із місії освітньо-професійної програми щодо підготовки 

висококваліфікованих і відповідальних кадрів для органів державної влади та місцевого 

самоврядування, здатних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику в 

бюджетній сфері, результативно й ефективно виконувати управлінські функції. Таким 

чином головною метою вивчення дисципліни є формування у слухачів системи знань з 

основ теорії та практики бюджетної політики на місцевому рівні.  

ЗНАННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

- мати поглиблені системні знання про механізми, методи та інструменти управління 

бюджетною сферою;  

- розуміти сутність, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки між 

економічними,бюджетними та податковими процесами, врахування цих зв’язків при 

здійсненні аналізу економічної політики  

- знати теорії процесу бюджетування; необхідні умови ефективного функціонування 

бюджетного механізмів держави в контексті прийняття державно-управлінських рішень;  

- розуміти напрями та форми забезпечення бюджетної політики на місцевому рівні.  

- знати складові місцевих бюджетів України; нормативно-правові акти, що стосуються 

формування бюджетної політики на місцевому рівні;  

- розуміти сутність та напрями здійснення бюджетної політики, методи забезпечення 

ефективного застосування бюджетних інструментів в контексті реалізації економічної 

політики держави;  

 

УМІННЯ, ЯКІ ПОВИННІ НАБУТИ ВИПУСКНИКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

- аналізувати основні засади бюджетної політики на державному та місцевому рівнях;  

- критично осмислювати проблемні питання з процесу бюджетування, застосування 

бюджетних інструментів;  

- аналізувати показники виконання доходів і видатків бюджетів різних рівнів;  

- вільно орієнтуватися в основних напрямках бюджетної політики, знати основні 

законодавчі акти, 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, а також ситуацію з 

ефективністю бюджетних видатків;  

- аналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід, історичні особливості з метою його 

використання у подальшій роботі;  

- оцінювати ефективність бюджетних програм;  

- аналізувати та ідентифікувати управлінські проблеми бюджетної сфери, які потребують 

прийняття рішення,  

- аналізувати розвиток процесів у бюджетній сфері, ідентифікувати проблеми та 

обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну інформацію, 

робити обґрунтовані та неупереджені висновки;  

- критично осмислювати проблемні питання з питань бюджету;  

- аналізувати податкові надходження в контексті формування доходів бюджету;  



- використати отриманні навички з розробки та прийняття управлінських рішень з метою 

реалізації особистого професійного потенціалу;  

- оцінювати стан та тенденції розвитку в сфері бюджету  

- самостійно проводити прикладні дослідження з вирішення складних задач і проблем 

бюджетної сфери.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / КОМУНІКАЦІЇ:  

Після вивчення курсу слухачі повинні мати: спеціалізовані концептуальні знання як 

основи для критичного мислення та управлінської діяльності. Зокрема, знання:  

- застосування механізмів регулювання в бюджетній сфері;  

- застосовувати інструментів та методів публічного управління в податковій сфері;  

- виявляти та оцінювати ризики в бюджетній сфері, розробляти заходи для мінімізації їх 

негативного впливу на макроекономічну стабільність,  

- формувати систему моніторингу результативності та ефективності виконання 

відповідних управлінських рішень, здійснення необхідних корекцій за результатами 

контролю їх реалізації;  

- обґрунтування бюджетних потреб при формуванні державної політики у публічній 

сфері;  

- використання форм та методів врахування пріоритетів державної політики у 

бюджетному процесі;  

- методів кількісного аналізу.  

 

Комунікації:  

* зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних 

державно-управлінських рішень в бюджетно-податковій сфері, забезпечення ефективної 

взаємодії (комунікації) між різними групами суб‘єктів економічних процесів та відносин.  

* забезпечення взаємодії та співпраці з іншими суб’єктами публічної сфери;  

* консультування та надання роз’яснень і рекомендацій з питань бюджетної політики.  

 

Автономність і відповідальність - прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах економічного розвитку, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування наслідків реалізації заходів публічного управління в бюджетній сфері.  

 
 


