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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  
щодо концептуальних основ  з питань організації бюджетного процесу в державі та 
управління бюджетними потоками і бюджетними відносинами. 

2. Завдання: ознайомлення з  концептуальними засадами вивчення системи 
управління бюджетом та структури і функцій органів оперативного управління 
бюджетним процесом; засвоєння теоретичних основ організації бюджетного 
процесу та бюджетного планування; формування теоретичних і практичних знань 
стосовно організації виконання бюджету; оволодіння навичками з обліку виконання 
бюджету та складання бюджетної звітності в органах Державної казначейської 
служби України; оволодіння методами контрольної роботи фінансових органів на 
окремих етапах бюджетного процесу.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
концептуальних засад системи управління бюджетом та структури і функцій 

органів оперативного управління бюджетним процесом;  
теоретичних основ організації бюджетного процесу та бюджетного 

планування;  
теоретичних знань стосовно організації виконання бюджету;  
обліку виконання бюджету та складання бюджетної звітності в органах 

Державної казначейської служби України, оволодіння; 
методів контрольної роботи фінансових органів на окремих етапах 

бюджетного процесу.  
застосування знань і розумінь: 
визначення ступеня ефективності бюджетного менеджменту; 
визначати обґрунтовані межі бюджетного дефіциту; 
визначення оптимальні межі державного та гарантованого державою боргу; 
забезпечення ефективного витрачання бюджетних коштів; 
забезпечення обгрунтуваних джерел бюджетних доходів; 
забезпечення ефективних джерел фінансування бюджету; 
характеристика показників доходів, видатків та фінансувавня бюджету; 
визначення порядку діяльності органів оперативного управління бюджетом та 

умов їхньої взаємодії; 
визначення планових показників доходів і видатків бюджету; 

визначення порядку організації і виконання дохідної частини та фінансування 
видаткової частини бюджету; 



забезпечувати ведення бухгалтерського обліку доходів, видатків і 
кредитування бюджету; 

забезпечувати складання, узгодження та аналіз фінансової звітності; 
визначення порядку діяльності органів бюджетного контролю, умов їхньої взаємодії 
та застосування санкцій за порушення бюджетного законодавства. 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бюджетного менеджменту 
Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання 

курсу 
Тема 2. Суть та структура бюджету держави, як об'єкта управління 
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом 
Змістовий модуль 2. Складові бюджетного менеджменту 
Тема 4. Бюджетне планування в Україні. Бюджетний процес 
Тема 5. Виконання бюджету  
Тема 6. Облік виконання бюджету 
Тема 7. Звітність про виконання бюджету 
Тема 8. Контроль за виконанням бюджету 
Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 
 
 

  


