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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Навчальні дисципліна «Бюджетний менеджмент» формує у студентів знання щодо організації та 
управління бюджетним процесом на державному та місцевому рівнях, про організаційну та територіальну 
структури органів управління бюджетом, теоретичні засади формування доходів бюджету, здійснення 
видатків, основи виконання бюджету за доходами та видатками; формування практичних навичок ведення 
бюджетного обліку, складання звітів про виконання бюджету, здійснення контролю за використанням 
бюджету. 

Навчальна дисципліна вивчає принципи, функції та методи управління бюджетами. Предметом 
дослідження виступає бюджетний процес і управління ним. Особливістю дисципліни є широка сфера 
застосування набутих при її вивченні знань: в бюджетних організаціях, органах Державної фіскальної 
служби, Державної фінансової інспекції, Державної казначейської служби тощо.  

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаб
ораторні, 
практичні, 
семінарсь
кі) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

семестр 
Модуль 1 50 

Тема1 
Сутність і складові 
бюджетного 
менеджменту 

1/2 Знати сутність бюджетного 
менеджменту, його роль у 
бюджетному процесі; склад та 
структуру доходів і видатків 
бюджету; нормативно-правову базу 
та систему органів управління 
бюджетом. 
Вміти вирізняти роль бюджету в 
системі відтворення та розподілу 
фінансових ресурсів держави, 
аналізувати сучасні бюджетні 
відносини та виявляти їх недоліки, 
моделювати нормальну та кризову 
фінансові ситуації, будувати моделі 
фінансових відносин. 
Аналізувати доходи і видатки 
бюджету; найсуттєвіші зміни щодо 
правового регулювання бюджетного 
процесу. 
Розуміти сутність бюджетного 

Написання 
тестів 

Систематизація 
матеріалів в 
запропоновані 
таблиці 
Доповідь з 
презентацією 
Бізнес кейс 

Виконання та 
здача 

практичних 
робіт – 

зараховано. 
Модульна 

тестова робота 
в eLearn. 
Самостійна 

робота – згідно 
з журналом 
оцінювання в 

eLearn. 

Тема2 
Структура бюджету 
держави як об’єкта 
управління 

1/2 

Тема3 
Органи 
оперативного 
управління 
бюджетом 

2/4 

Тема4 
Етапи бюджетного 
процесу та його 
регулювання 

2/4 

Тема 5.  
Бюджетне 
планування 

2/5 



дефіциту та державного боргу. 
Розрізняти методи та етапи 
бюджетного планування; 
класифікаційні ознаки місцевих 
бюджетів та між бюджетних 
відносин 
Застосовувати знання та вміння при 
проведенні індивідуальних 
розрахунків  

Модуль 2 50 
Тема 6 
Виконання 

бюджету 

 

2/2 Знати функції органів управління 
бюджетним процесом; процес 
формування доходної та видаткової 
частин державного та місцевих 
бюджетів, сутність міжбюджетних 
відносин 
Вміти будувати моделі фінансових 
відносин, виявляти фактори впливу 
на бюджетний дефіцит та шляхи 
його покриття; будувати моделі 
повернення державного борг. 
Аналізувати стадії виконання 
бюджету та порядок надання 
бюджетних трансфертів.  
Розуміти основи виконання 
бюджету та бюджетної класифікації 
доходів і видатків 
Розрізняти особливості періодичної 
та річної звітності про виконання 
Державного бюджету України  
Застосовувати знання та вміння при 
проведенні індивідуальних 
розрахунків  
 

Написання 
тестів 

Систематизація 
матеріалів в 
запропоновані 
таблиці 
Доповідь з 
презентацією 
Бізнес кейс 

Виконання та 
здача 

практичних 
робіт – 

зараховано. 
Модульна 

тестова робота 
в eLearn. 
Самостійна 

робота – згідно 
з журналом 
оцінювання в 

eLearn. 

Тема 7 
Облік виконання 
бюджету 

4/2 

Тема 8 
Звітність про 
виконання бюджету 

2/4 

Тема 9 
Контроль за 
виконанням 
бюджету 

2/2 

Тема 10 
Світовий досвід 
бюджетного 
менеджменту 

2/2 

Всього за  семестр 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі 
elearn за погодженням із деканом факультету) 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


