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МЕТА:  

Вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та 
виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці 
органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що 
виникають в процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого 
розмежування функцій між вказаними органами, чіткої організації 
бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління 
бюджетом, а це, в свою чергу, має дуже важливе значення, особливо в період 
переходу до ринкових відносин. 

 
ПРОГРАМА: 
 

1 модуль: Сутність та складові бюджетного менеджменту: система 
управління бюджетом; предмет та завдання курсу. 

Органи оперативного управління бюджетним процесом: Міністерство 
фінансів України та організації при ньому (Контрольно-ревізійна служба 
України та Казначейство); Податкова адміністрація; Рахункова палата 
України. 

Бюджетний процес і бюджетний регламент, організація бюджетного 
планування в Україні: робота, яка передує складанню проекту бюджету 
держави; порядок і терміни складання, розгляду і затвердження Державного 
бюджету; порядок і терміни складання, розгляду і затвердження місцевих 
бюджетів. 

 
2 модуль: Виконання бюджету організація виконання дохідної частини 

бюджету; податковий менеджмент; організація, методи бюджетного 
фінансування; регулювання між бюджетних потоків. 

Курс 5 
Загальна кількість годин - 108 
 
Лекції - 10 
 
СРС - 98 
 

Обов’язковий Х 
Вибірковий  
 
Річний: 
9 семестр:  
 
ECTS - 3 



Звітність про виконання бюджету: порядок і терміни затвердження звіту 
про виконання бюджету. 

Контроль за виконанням бюджету: сутність і призначення бюджетного 
контролю; методи бюджетного контролю; класифікація ревізій; оформлення 
результатів ревізій та їх реалізація. 
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ПЕРЕДУМОВИ: "Фінанси", "Бюджетна система", "Податкова система". 
 
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Завдання для самостійної роботи.  
 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ: 
 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (письмовий)-  
Іспит: 
Тести – 40; 
Теоретичне питання – 60. 
 

“5”    А  100-90 
“4”    В    89-82 
         С     81-75 
“3”    D    74-69 

                 Е     60-68 

 
 


