
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Теоретичні основи та прагматика 

бюджетної децентралізації» 

 

Загальний опис дисципліни.  

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації – вибіркова 

дисципліна, яка дає змогу аспірантам ознайомитися з теорією та практикою 

проведення бюджетної децентралізації у зарубіжних країнах та в Україні. 

Дисципліна створює відповідне підґрунтя для проведення власних наукових 

пошуків у сфері місцевих фінансів в контексті втілення цілей бюджетної 

децентралізації, що здійснюється в нашій країні. Вивчення дисципліни дає 

змогу: з'ясувати теоретичні основи та значення бюджетної децентралізації, 

інструменти її здійснення, аналізувати ефективність процесів бюджетної 

децентралізації і закордоном, і в Україні, визначати невирішені проблеми та 

обґрунтовувати шляхи їх розв'язання, глибоко переосмислити наявні та 

формувати нові цілісні знання та професійні практики. 

Метою дисципліни є ґрунтовне засвоєння аспірантами знань про 

сутність та роль бюджетної децентралізації у економічному і соціальному 

розвитку адміністративно-територіальних утворень, формуванні ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність ґрунтовних знань із базових 

економічних дисциплін, цілеспрямованої роботи над опрацюванням спеціальної 

літератури, активної роботи на аудиторних заняттях, проведення самостійної 

дослідницької роботи. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – теоретичні основи бюджетної децентралізації; 

знати – зарубіжний досвід проведення бюджетної децентралізації та 

обґрунтовувати напрями його застосування у вітчизняній практиці; 

вміти – проводити аналіз процесу бюджетної децентралізації, виявляти 

тенденції її розвитку та невирішені проблеми; 

виявляти – фінансові проблеми формування об'єднаних територіальних 

громад та вміти приймати рішення щодо їх практичного вирішення; 

критично сприймати та аналізувати чужі думки та ідеї, шукати власні 

шляхи вирішення проблеми, проводити критичний аналіз власних матеріалів, 

генерувати власні нові ідеї, приймати обґрунтовані рішення; 

вміти – використовувати теоретичні знання на практиці. 

В результаті вивчення дисципліни аспіранти матимуть змогу:  

– застосовувати категоріальний апарат, новітні теорії, концепції, 

технології та методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у сфері 

бюджетної децентралізації;  



– набути здатність до глибокого управлінського мислення, опанувати 

методологічні навички аналітичного рівня щодо систематизації даних процесу 

здійснення бюджетної децентралізації;  

– застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових 

досліджень, які спрямовані на пізнання процесів бюджетної децентралізації;  

– розв’язувати комплексні проблеми у сфері бюджетної децентралізації, 

адаптувати їх до умов змінного середовища; аналізувати та розв’язувати 

системні проблеми у сфері бюджетної децентралізації з використанням 

дослідницьких та інноваційних методів;  

– розробляти та втілювати рішення у сфері управління процесами 

бюджетної децентралізації. 
 

 

 

 

 

 


