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ВСТУП
Актуальність. Сьогодні в Україні бюджетний процес і проблема управління
ним належить до актуальних, адже ефективне планування та своєчасне надходження
доходів

дає

можливість

забезпечити

виконання

функцій

держави.

Чітко

налагоджений бюджетний процес дає можливість ефективно управляти бюджетом.
На сьогоднішній день реформа бюджетної системи є актуальним питанням з
урахуванням проведення фінансової децентралізації. Через відсутність реформ у
бюджетній сфері накопичилося ряд проблеми, що потребують вирішення для
покращення економічної ситуації в країні.
Метою роботи є дослідження сучасного стану Державного бюджету України
та місцевих бюджетів, визначити шляхи вдосконалення бюджетного процесу в
Україні.
Завдання дослідження:
 дослідити та узагальнити теоретичні засади з питань організації бюджетного
процесу в Україні;
 провести аналіз та описати стадії бюджетного процесу;
 дослідити нормативно-правове, інформаційне та програмне забезпечення
бюджетного процесу;
 дослідити наукові публікації з проблематики бюджетного процесу та
сформулювати власну позицію у цьому питанні;
 здійснити аналіз реалізації бюджетного процесу в Україні;
 провести аналіз використання програмно-цільового методу у бюджетному
процесі;
 виокремити проблеми організації бюджетного процесу;
 дослідити зарубіжний досвід та обґрунтувати можливість його застосування в
Україні;
 запропонувати напрями покращення діяльності учасників бюджетного
процесу.

4

Об’єктом дослідження є бюджетний процес в Україні, особливості реалізації
бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу.
Предметом дослідження

є

фінансові

відносини, що виникають між

учасниками бюджетного процесу з приводу бюджетного процесу в умовах
демократизації.
При написані роботи було використано наступні наукові методи: історичний
метод,

абстрактно-логічний

метод,

метод

аналогії

та

порівняння,

методи

спостереження та групування, методи графічного відображення, метод середніх
величин, аналіз рядів динаміки, структурний аналіз, методи трендового аналізу,
аналіз часових рядів із застосуванням вбудованої функції «Аналіз даних» MS Excel.
У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти
бюджетного процесу, його сутність, здійснено характеристику його стадій.
Проведено

аналіз

нормативно-правового,

інформаційного

та

програмного

забезпечення бюджетного процесу, а також надано критичну оцінку науковим
публікаціям з проблематики бюджетного процесу.
У другому розділі дипломної роботи досліджено практичні аспекти реалізації
бюджетного процесу в Україні. Крім того проведення оцінку планування та
виконання бюджету, що в свою чергу дало можливість виявити основні проблеми,
проаналізував використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
Третій розділ дипломної роботи присвячено дослідженню зарубіжного досвіду
та можливості його застосування в Україні, розгляду основних проблем та пошук
шляхів вдосконалення та напрямів покращення діяльності учасників бюджетного
процесу.
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