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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Бюджетні ресурси держави і відносини, пов’язані з їх використанням 
 

Мета навчальної дисципліни 

Вивчення нормативно-правової бази у сфері реалізації бюджетних правовідносин, а також 

імплементація отриманих навичок у ході організації, планування та виконання навчальних 

і наукових процедур щодо впровадження окремих методів і прийомів бюджетного 

регулювання й управління. 

 

Основні завдання 

- вивченні сутності бюджетної системи України та принципів її побудови; 

- ознайомлення із структурою бюджетного процесу та методологією бюджетної 

діяльності; 

- застосуванні управлінської методології у межах формування системи економічних 

підходів до раціоналізації вітчизняного бюджетного процесу; 

- сформуванні навиків роботи із законодавчими й інструктивними матеріалами. 

 

1.1.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

"Методологія економічних наукових 

досліджень"  

 

"Фінансовий менеджмент"  

"Управління фінансами об’єднаних 

територіальних громад" 

 

 

1.2.Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.   

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).   
Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку бюджетного менеджменту у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання рішень у сфері 

керування бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в 

процесі руху бюджетних потоків. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у бюджетному 

менеджменті.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 



 

 

 

 

рішень у сфері  керування бюджетними ресурсами і відносинами, 

які виникають в процесі руху бюджетних потоків. 

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем бюджетного менеджменту.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері керування бюджетними ресурсами і відносинами, 

які виникають в процесі руху бюджетних потоків. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері керування 

бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі 

руху бюджетних потоків. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у бюджетному менеджменті.  

СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у бюджетному 

менеджменті з урахуванням поставлених завдань та наявних 

обмежень.   
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку бюджетного 

менеджменту у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у бюджетному менеджменті. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 

для вирішення професійних та наукових завдань у бюджетному менеджменті. 

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових 

питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері керування бюджетними 

ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері керування бюджетними ресурсами і 

відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері керування бюджетними ресурсами і 

відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері керування 

бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків 

та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 
результатів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених 

цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за 



 

 

 

 

результатами досліджень.  

ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки 
наукових публікацій і виступів на наукових заходах.   

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер теми Назва теми 

1.  ТЕМА 1. Роль та місце бюджетного менеджменту у системі державних 

фінансів 

2.  ТЕМА 2. Сутність, структура та функції бюджету як об'єкта управління 

3.  ТЕМА 3. Організація бюджетного процесу в Україні 

4.  ТЕМА 4. Органи оперативного управління бюджетом 

5.  ТЕМА 5. Бюджетне планування та прогнозування як складові 

бюджетного менеджменту 

6.  ТЕМА 6.  Організація виконання бюджету 

7.  ТЕМА 7. Порядок обліку та звітність про виконання бюджету 

8.  ТЕМА 8. Контроль та аудит у бюджетному процесі 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Роль та місце бюджетного менеджменту у системі державних фінансів  

Поняття менеджменту як управлінської науки. Сутність бюджетного менеджменту. 

Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту. Система управління бюджетом. Складові 

бюджетного менеджменту. Світовий досвід бюджетного менеджменту. Характерні ознаки 

бюджетних відносин: всеохоплюючий і перерозподільний характер, законодавче 

регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. Організація і завдання 

управління бюджетними потоками. Етапи і методи управлінської діяльності в 

бюджетному процесі. 

 

Тема 2. Сутність, структура та функції бюджету як об'єкта управління 

Визначення бюджету як історичної, економічної та юридичної категорії. Основні 

дефініції бюджету з огляду на історичні, економічні та правові передумови його 

виникнення і функціонування. Бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджет як 

сукупність економічних відносин. Бюджет як нормативно-правовий акт регламентування 

фінансової сфери країни. Методи, принципи і джерела формування бюджету. Склад і 

структура доходів бюджету України. Склад і структура видатків бюджету України. Роль і 

місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Бюджетний устрій і бюджетна система. 

Склад і структура бюджетної системи України. Принципи побудови і функціонування 

бюджетної сфери. 

 

Тема 3. Організація бюджетного процесу в Україні 

Бюджетний процес та його учасники. Визначення бюджетного процесу. 

Організація бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. Суб'єкти бюджетного 

процесу. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету. Складання, 

розгляд і затвердження Державного бюджету. Складання, розгляд і затвердження 

місцевих бюджетів. Основні напрями вдосконалення організації бюджетного процесу. 

Організація і завдання управління бюджетними потоками. 

 

Тема 4. Органи оперативного управління бюджетом 



 

 

 

 

Органи бюджетного регулювання та управління. Загальна характеристика органів 

оперативного бюджетного регулювання. Функції органів оперативного управління 

бюджетним процесом. Взаємодія органів бюджетного управління. Функції органів 

Міністерства фінансів України. Повноваження Державної казначейської служби України. 

Функції Державної податкової служби України. Функції Державної аудиторської служби 

України. Порядок взаємодії органів бюджетного управління. 
 

Тема 5. Бюджетне планування та прогнозування як складові бюджетного 

менеджменту  

Сутність бюджетного планування. Організація бюджетного планування. Методи 

бюджетного планування. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження 

державного і місцевих бюджетів. Планування доходів бюджету. Планування видатків 

бюджету. Кошторисне планування. Визначення бюджетного планування. Особливості 

бюджетного планування. Принципи бюджетного планування. Зведене бюджетне 

планування. Територіальне бюджетне планування. Адресне бюджетне планування. 

Методи бюджетного планування. Нормативний метод. Балансовий метод. Програмно-

цільовий метод. Метод програмування та математичного моделювання. Складання, 

розгляд і затвердження бюджетів різних рівнів. Планування дохідної та видаткової частин 

бюджету. Планування кошторисних показників бюджетних установ. 

  

Тема 6. Організація виконання бюджету 

Поняття та принципи виконання бюджету. Розпис доходів і видатків. Порядок 

виконання видаткової частини бюджету. Сутність виконання бюджету. Принципи 

виконання бюджету. Визначення розпису доходів і видатків бюджету. Порядок виконання 

дохідної частини бюджету. Взаємодія органів оперативного бюджетного управління у 

процесі формування дохідної частини бюджету. Організація, форми і методи 

фінансування видатків бюджету. Бюджетні асигнування. Бюджетні інвестиції. Бюджетні 

кредити. Кошторисне фінансування. Державні трансферти. Казначейська система 

виконання бюджету.  

Тема 7. Порядок обліку та звітність про виконання бюджету 

Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах. Облік доходів 

бюджету. Облік асигнувань і видатків бюджету. Суть бюджетного обліку.  

Бухгалтерський облік. Фінансовий облік.    Управлінський облік. Порядок здійснення 

документообігу у ході виконання бюджетів різних рівнів. Способи ведення бюджетного 

обліку. Баланс виконання бюджету. Рахунки з обліку ресурсів бюджету. Рахунки та 

бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджету. Документообіг з фінансування 

видатків бюджету. Фінансування розпорядників бюджетних коштів. Фінансова звітність. 

Статистична звітність. Управлінська звітність. Види і форми звітів про виконання 

бюджету. Порядок подання звітності про виконання кошторисів доходів і видатків 

розпорядниками бюджетних коштів. Процедура розгляду і прийняття рішення щодо 

затвердження річної звітності про виконання бюджету. 

 

Тема 8. Контроль та аудит у бюджетному процесі 

Суть і значення бюджетного контролю у фінансовій системі України. Методологія 

бюджетного контролю, його форми і методи. Органи бюджетного контролю. Визначення 

бюджетного контролю. Функції бюджетного контролю. Основні засади діяльності 

суб'єктів фінансового контролю. Система державного фінансового контролю. Суть 

фінансової дисципліни у бюджетній сфері. Специфіка діяльності органів державного 

фінансового контролю. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері. 

Внутрішній казначейський контроль. Бухгалтерський контроль. Адміністративний 

контроль. 
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