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АНОТАЦІЯ

      Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень, методичних засад та практичних питань управління формуванням
і ефективністю використання фінансових ресурсів бюджетних установ. На
підставі проведеного аналізу формування і використання фінансових
ресурсів окремої досліджуваної установи – профтехучилища - виявлені
проблеми забезпечення необхідними ресурсами освітніх закладів, внесено
пропозиції щодо вдосконалення управління фінансовими ресурсами
бюджетних установ у галузі професійно-технічної освіти.
       В результаті проведеного дослідження запропоновано вдосконалити
управління фінансовими ресурсами: покращити кошторисне планування й
фінансування, запровадити фактично програмно-цільове бюджетування на
рівні місцевих бюджетів, впроваджувати реальну фінансову автономію в
умовах реформування галузі освіти, посилити внутрішній і зовнішній
контроль за використанням фінансових ресурсів.

      Ключові слова: автономія, бюджет,видатки, кошторис, освітня субвенція, 
фінансова міжбюджетні трансферти, фінансові ресурси, касові,
фактичні видатки, планування, контроль.

SAMMARY
 
    The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions, 
methodological foundations and practical issues of managing the formation and 
efficiency of use of financial resources of budgetary institutions. Based on the 
analysis of the formation and usage of financial resources of a particular research 
institution - about the vocational schools - problems of providing the necessary 
resources of educational institutions are provided,proposals for improving the 
management of financial resources of budgetary institutions in the field of vocational 
education were made.
   As a result of the conducted research, it is proposed to improve the management of 
financial resources: to improve budget planning and financing, to introduce actual 
program-targeted budgeting at the level of local budgets, to introduce real financial 
autonomy in the conditions of reforming the education sector, to strengthen internal 
and external control over the use of financial resources.

   Keywords: expenditures,budget,educational subvention,financial autonomy, budget,
intergovernmental transfers, financial resources, cash, actual expenditures, planning, 
control.

     
      
  


