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Анотація 

Мета дисципліни "Бюджетний менеджмент" вивчення функцій фінансових 
органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів та 
методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами 
і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків. 

Предметом даної дисципліни є бюджетний процес та управління ним при 
перерозподілі національного доходу. 

В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: теоретичні та 
організаційні основи бюджетного менеджменту (сутність бюджетного 
менеджменту, його складові, система управління); органи оперативного управління 
бюджетом; бюджетне планування; організація виконання дохідної та видаткової 
частин бюджету; облік та звітність про виконання бюджету та контроль за 
виконанням його. 

Завдання: формування теоретичних і практичних знань щодо методів і 
джерел формування доходів та напрямів і форм фінансування видатків; оволодіння 
методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію 
функцій держави; формування знань з бюджетного процесу, з питань державного 
кредиту та управління державним боргом. 
Мета вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» - поглибити базові знання 
щодо функціонування бюджетної системи як єдиного цілого та її окремих ланок, 
здобути знання з управління бюджетними фінансовими ресурсами і відносинами, 
які виникають у процесі руху бюджетних потоків. Об’єктом бюджетного 
менеджменту як системи управління є основний централізований державний фонд 
грошових коштів - бюджет держави. 
Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни є бюджетний 
процес та управління ним. Бюджетний процес характеризує і відображає систему 
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управління бюджетом, яка, у свою чергу, включає органи управління бюджетом і 
структуру та методологію бюджетної діяльності. Для досягнення мети вивчення 
дисципліни передбачається вирішення наступних задач: 

•  досконале оволодіння знаннями щодо побудови бюджетної системи, складу 
та структури дохідної й видаткової частин бюджетів, змісту бюджетного 
процесу; 

•  набуття навичок управління бюджетним процесом, а також уміння збирати, 
систематизувати й аналізувати інформацію, яка необхідна для складання 
проекту бюджету та характеризує 

•  стан його виконання; 

•  набуття вмінь вільно орієнтуватися в системі обліку виконання бюджету та в 
бюджетній звітності; 

•  ґрунтовне знання процедури складання проектів бюджетів та 
взаємовідносин між різними органами влади й управління в цьому процесі; 

•  набуття вмінь вільно користуватися методами бюджетного планування та 
здійснювати багатоваріантні розрахунки як в розрізі окремих розділів і 
статей бюджетної класифікації, так і бюджету в цілому; 

• набуття знань і вмінь щодо управління бюджетним дефіцитом і державним 
боргом;  

•  вивчення способів балансування бюджету та допустимих меж бюджетного 
дефіциту, його причин, наслідків та джерел покриття  

• оволодіння всіма формами, видами й методами бюджетного фінансового 
контролю. 
 

Опис навчальної дисципліни 
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Зміст дисципліни за темами 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту. 
Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. Визначення 
бюджетного менеджменту. Об'єкт і суб'єкти бюджетного менеджменту. Предмет 
бюджетного менеджменту як учбової дисципліни. 
Складові елементи організації бюджетного процесу. Органи управління бюджетом. 
Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. 
Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація виконання 
бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету. 
 
Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління 
Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні ознаки 
бюджетних відносин: всеохоплюючий і перерозподільний характер, законодавче 
регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. 
Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, 
джерела і принципи формування доходів. Класифікація видатків та форми 
бюджетного фінансування. 
Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела покриття 
бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд грошових коштів 
держави. Організація і завдання управління бюджетними потоками. 
Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, 
принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між 
бюджетами, взаємовідносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної 
системи України. 
 
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом 
Міністерство фінансів України - центральний орган державної виконавчої влади в 
сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство 
фінансів України у своїй діяльності. Основні завдання Міністерства фінансів 
України, його функції та права. Вертикальна структура органів Міністерства 
фінансів. 
Структура центрального апарату Міністерства Фінансові управління обласних 
державних адміністрацій. Основні завдання, функції і права фінансових органів 
обласного рівня. Структура фінансового управління. Міські та районні фінансові 
відділи в Україні: головні задачі, функції, права, структура 
Державне казначейство, його призначення та функції. Структура Головного 
управління Державного казначейства України. Вертикальна структура органів 
державного казначейства. Рахункова палата Верховної Ради України. Основні 
завдання, функції та права. Структура Рахункової палати. Державна контрольно-
ревізійна служба в Україні.: головні задачі, функції та права, структура органів. 

 
Тема 4. Бюджетне планування 
Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як складова 
частина фінансового, його зміст, принципи і задачі. Методи бюджетного 
планування. Рівні та етапи бюджетного планування. Вдосконалення бюджетного 
планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності 
адміністративно- територіальних формувань. 
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Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання проекту 
бюджету. Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету. Порядок 
складання проекту Державного бюджету України. Інформація для бюджету. 
Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. Представлення проекту 
бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комісіях і комітетах. 
Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. 
порядок внесення доповнень і зауважень в проект бюджету. Затвердження 
Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, його зміст. 
Бюджетний регламент, його зміст, задачі та основи побудови. Затвердження 
бюджетного регламенту. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на 
всіх рівнях бюджетної системи. Відповідальність органів законодавчої і виконавчої 
влади за порушення бюджетного регламенту. Відповідальність Міністерства 
фінансів України і фінансових органів за порушення бюджетного регламенту. 
Завдання і методологія планування доходів бюджету. Інформаційне забезпечення 
планування доходів. 
Планування видатків на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування 
інвестиційних проектів. Планування державних дотацій і субсидій. 
Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові 
показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи 
кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. Планування 
видатків по окремих статтях кошторису. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТА 

ЙОГО КОНТРОЛЬ 
 
Тема 5. Виконання бюджету 
Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання 
бюджету, розподіл функцій між ними. 
Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Порядок та терміни його 
складання, внесення змін і доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її 
роль у бюджетному процесі і виконанні бюджету. 
Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб з 
бюджетом. Документообіг, пов'язаний з мобілізацією доходів. 
Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове 
регламентування встановлення і справляння податків. Облік платників і 
надходжень податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом. 
Звірка доходів між податковими органами і органами Державного казначейства. 
Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи 
фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права і обов'язки. Ступені 
розпорядників коштів по Державному і місцевим бюджетам. 
Методи і види фінансування із Державного бюджету. Методи: відкриття кредитів та 
перерахування бюджетних коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників 
коштів. Фінансування за відомчою структурою. Фінансування через територіальні 
органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою. Інформація про 
територіальне розташування установ, підприємств, організацій і обсяги асигнувань 
та кошторисів видатків. Документообіг в процесі фінансування із Державного 
бюджету. 
Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: виконанні 
бюджету, розподіл функцій між ними. Касове виконання доходної частини 
бюджету. Грошові кошти бюджету. Джерела формування і напрямки використання 
грошових коштів бюджету. 
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Касове виконання видаткової частини бюджету. 
Регулювання міжбюджетних потоків. Бюджетні трансферти. Субсидії, субвенції, 
дотації: порядок їх виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх 
видачі та погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення 
та порядок проведення. Документообіг. 
Взаємозалік коштів за фінансуванням в рахунок погашення недоїмки з належних 
до бюджету платежів. Мета і порядок їх проведення. Документообіг. Проведення 
вексельних взаєморозрахунків. Вилучення коштів на користь Державного бюджету. 
 
Тема 6. Облік виконання бюджету 
Задачі бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах. Функції 
бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджетів 
і кошторисів видатків установ, їх особливості в фінансових органах різних ланок. 
Права і обов'язки головних бухгалтерів фінансових органів. 
Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення 
аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання 
бюджету. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, перевірки й обробки. 
Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. 
Хронологічний і систематичний записи. Порядок зберігання бухгалтерських 
документів і облікових реєстрів. Баланс виконання бюджету, його будова. 
План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного і місцевих 
бюджетів України. Характеристика рахунків. 
Облік грошових коштів і доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку 
грошових коштів і доходів Державного бюджету. Аналітичний облік грошових 
коштів і доходів бюджету. 
Облік видатків бюджету. Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам 
коштів в фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. 
Облік видатків бюджету на капіталовкладення. Облік касових видатків бюджету в 
фінансових органах. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати рахунків і 
видачі готівкою. 
Облік взаємних розрахунків у період виконання бюджетів з переданих та 
одержаних коштів. Рахунки, призначені для обліку взаємних розрахунків і коштів 
переданих та одержаних. 
Облік бюджетних позичок. Синтетичний і аналітичний облік видачі та Погашення 
бюджетних короткострокових позичок. 
Визначення результатів виконання бюджету. Річні заключення рахунків поточного 
обліку виконання бюджету, підготовча робота. Рахунки, призначені для відбиття 
результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання 
бюджету. 
 
Тема 7. Звітність про виконання бюджету 
Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної 
звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та 
затвердження. 
Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, одержаних із 
Державного бюджету. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. 
Звітність установ банків з касового виконання бюджетів. Склад документів і 
порядок їх подання. 
Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного 
Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави. 
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Тема 8. Контроль за виконанням бюджету 
Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні бюджету. 
Види, форми та методи бюджетного контролю. 
Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її 
функції, права і завдання. Структура Рахункової палати. Державна податкова 
адміністрація, її функції, права та структура. Державна контрольно-ревізійна 
служба в Україні, її завдання. Контрольно-ревізійне управління, його функції та 
структура. 
Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників податків та 
надходжень податків і обов'язкових платежів. 
Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки 
податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків 
з бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок. 
Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне 
оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. 
Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів. 
Контрольно-ревізійна робота з бюджету, ії завдання та напрями. Організація і 
планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів 
щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій 
 
 
 
№  

Тема навчальної дисципліни 
Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 
Усього Л ПЗ СРС Усього Л ПЗ СРС 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ 
1.  Тема 1. Сутність і складові 

бюджетного менеджменту. 
11 4 2 6 11 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

11 

2.  Тема 2. Структура бюджету 
держави як об’єкта 
управління 

16 4 2 10 16 16 

3.  Тема 3. Органи оперативного 
управління бюджетом 

16 4 2 10 16 14 

4.  
Тема 4. Бюджетне 
планування 

16 4 2 10 16 14 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТА 
ЙОГО КОНТРОЛЬ 

5.  Тема 5. Виконання бюджету 11 2 1 8 11 

 
2 

 
 
 
 
 
 
4 

11 

6.  Тема 6. Облік виконання 
бюджету 

11 2 2 8 11 11 

7.  Тема 7. Звітність про 
виконання бюджету 

11 2 2 8 11 9 

8.  Тема 8. Контроль за 
виконанням бюджету 

13 3 2 8 13 9 

 Усього годин / кредитів 
ECTS 

120 34 16 70 120 4 6 110 

 
 

 



 

ПЕРЕЛІК ТА ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні завдання з курсу «Бюджетний менеджмент» виконуються здобувачі вищої 
освіти протягом семестру згідно з програмою курсу з метою закріплення теоретичних 
знань. 

Викладачем, який веде практичні заняття, здійснює поточний контроль виконання 
практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної 
співбесіди зі здобувачем вищої освіти за кожним завданням. Кожне завдання оцінюється 
окремо відповідно до встановлених критеріїв оцінки. 
№ Назва теми Денна 

форма 
Заочна 
форма 

1.  Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту. 2  
 
 
2 

2.  Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта 
управління 

2 

3.  Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом 2 
4.  Тема 4. Бюджетне планування 2 
5.  Тема 5. Виконання бюджету 1 
6.  Тема 6. Облік виконання бюджету 2  

4 7.  Тема 7. Звітність про виконання бюджету 2 
8.  Тема 8. Контроль за виконанням бюджету 2 
 Разом 16 6 
 

 
ТЕМИ, ФОРМА КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗАВДАНЬ, 

ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ 
 
Сутність і складові бюджетного менеджменту. 

1. Органи управління бюджетом. 
2. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. 
3. Складові бюджетного менеджменту:бюджетне планування, організація виконання 

бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету. 
 
Структура бюджету держави як об’єкта управління. 

1. Методи, джерела і принципи формування доходів. 
2. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. 
3. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. 

 
Органи оперативного управління бюджетом. 

1. Вертикальна структура органів Міністерства фінансів. 
2. Фінансові управління обласних державних адміністрацій. Основні завдання, функції 

і права фінансових органів обласного рівня. Структура фінансового управління. 
3. Міські та районні фінансові відділи в Україні: головні задачі, функції, права, 

структура 
4. Структура Головного управління Державного казначейства України. Вертикальна 

структура органів державного казначейства. 
5. Рахункова палата Верховної Ради України. Основні завдання, функції та права. 

Структура Рахункової палати. 
6. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні.: головні задачі, функції та права, 

структура органів. 
 
Бюджетне планування. 

1. Методи бюджетного планування. 
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2. Рівні та етапи бюджетного планування. Вдосконалення бюджетного 
планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності адміністративно-
територіальних формувань. 

3. Підготовча робота до складання проекту бюджету. Характеристика основних 
етапів розробки проекту бюджету. 

4. Порядок складання проекту Державного бюджету України. Інформація для 
бюджету. 

5. Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. Представлення 
проекту бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комісіях і комітетах. 
Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. порядок 
внесення доповнень і зауважень в проект бюджету. Затвердження Державного бюджету. 
Закон про Державний бюджет, його зміст. 

6. Бюджетний регламент, його зміст, задачі та основи побудови. Затвердження 
бюджетного регламенту. 

7. Відповідальність органів законодавчої і виконавчої влади за порушення бюджетного 
регламенту. Відповідальність Міністерства фінансів України і фінансових органів за 
порушення бюджетного регламенту. 

8. Планування видатків на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування 
інвестиційних проектів. Планування державних дотацій і субсидій. 

9. Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові 
показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи 
кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. 

 
Виконання бюджету. 

1. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Порядок та терміни 
його складання, внесення змін і доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її 
роль у бюджетному процесі і виконанні бюджету. 

2. Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб 
з бюджетом. Документообіг, пов'язаний з мобілізацією доходів. 

3. Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове 
регламентування встановлення і справляння податків. Облік платників і надходжень 
податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом. 

4. Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи 
фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права і обов'язки. Ступені 
розпорядників коштів по Державному і місцевим бюджетам. 

5. Методи: відкриття кредитів та перерахування бюджетних коштів з рахунку 
бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за відомчою структурою. 
Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі 
готівкою. Інформація про територіальне розташування установ, підприємств, організацій і 
обсяги асигнувань та кошторисів видатків. Документообіг в процесі фінансування із 
Державного бюджету. 

6. Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: виконанні 
бюджету, розподіл функцій між ними. Касове виконання доходної частини бюджету. 
Грошові кошти бюджету. Джерела формування і напрямки використання грошових коштів 
бюджету. 
 
Облік виконання бюджету. 

1. Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. 
Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання 
бюджету. 

2. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові 
реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Хронологічний і 
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систематичний записи. Порядок зберігання бухгалтерських документів і облікових 
реєстрів. Баланс виконання бюджету, його будова. 

3. Облік грошових коштів і доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку 
грошових коштів і доходів Державного бюджету. Аналітичний облік грошових коштів і 
доходів бюджету. 

4. Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам коштів в фінансових 
органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. 

5. Облік видатків бюджету на капіталовкладення. Облік касових видатків 
бюджету в фінансових органах. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати 
рахунків і видачі готівкою. 

6. Облік взаємних розрахунків у період виконання бюджетів з переданих та 
одержаних коштів. Рахунки, призначені для обліку взаємних розрахунків і коштів 
переданих та одержаних. 

7. Облік бюджетних позичок. Синтетичний і аналітичний облік видачі та 
Погашення бюджетних короткострокових позичок. 

8. Визначення результатів виконання бюджету. Річні заключення рахунків 
поточного обліку виконання бюджету, підготовча робота. Рахунки, призначені для 
відбиття результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання 
бюджету. 
 
Звітність про виконання бюджету. 

1. Періодичність бюджетної звітності. 
2. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та 

затвердження. 
3. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, 

одержаних із Державного бюджету. Склад звітних документів, терміни і порядок їх 
подання. 

4. Звітність установ банків з касового виконання бюджетів. Склад документів і 
порядок їх подання. 

5. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного 
бюджету. Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави. 
 
Контроль за виконанням бюджету. 

1. Органи бюджетного контролю, їх повноваження. 
2. Рахункова палата України, її функції, права і завдання. Структура Рахункової 

палати. 
3. Державна податкова адміністрація, її функції, права та структура. Державна 

контрольно-ревізійна служба в Україні, її завдання. 
4. Контрольно-ревізійне управління, його функції та структура. 
5. Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки 

податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків з 
бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок. 

6. Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне 
оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. Особливості 
контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів. 

7. Контрольно-ревізійна робота з бюджету, ії завдання та напрями. Організація і 
планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо 
складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій 

 
Європейський досвід бюджетного менеджменту. 

1.  Характеристика та принципи управління бюджетом ЄС. Демократичний вибір 
бюджетних пріоритетів. Політичний механізм бюджетних рішень. 
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2.  Система видатків бюджету ЄС. Економіко-аналітичні засади бюджетування. 
3.  Система формування доходів бюджету ЄС. Програмно-цільові бюджети. Бюджети 
«на нульовій основі». 

4.  Декрементальне бюджетування. Інкрементальне бюджетування. Стратегічні 
пріоритети розвитку бюджетної політики ЄС. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Дайте визначення Державного бюджету. 
2. Розкрийте економічну сутність Державного бюджету. 
3. Що являє собою бюджет за матеріальним змістом. 
4. Від яких факторів залежить обсяг формування Державного бюджету. 
5. Що таке зведений фінансовий баланс держави. 
6. Визначте структурні складові частини Державного бюджету. 
7. З  якого часу та з якою метою бюджет поділяється на загальний та спеціальний 
фонди.  
8. Дайте характеристику бюджету в залежності від співвідношення між складовими 
елементами -доходами та видатками. 
9. Які функції виконує Державний бюджет. Надайте їх характеристику. 
10. Дайте визначення бюджетної системи, бюджетному устрою. 
11. Які типи бюджетних систем існують, від чого це залежить. 
12. Надайте характеристику змісту та складу бюджетної системи України. 
13. Якими законодавчими актами регулюється Державний бюджет, бюджетна система 
України. 
14. Відповідно до яких принципів побудована бюджетна система України. 
15. Назвіть складові зведеного бюджету України. На яких рівнях він визначається. 
16. Охарактеризуйте сучасний стан бюджетної системи України. Які проблеми 
потребують вирішення. 
17. Дайте визначення доходам Державного бюджету. 
18. Як класифікуються доходи бюджету в залежності від методів формування. 
19. Які фактори впливають на обсяг доходної частини Державного бюджету. 
20. 20.Чим відрізняються видатки від витрат Державного бюджету. 
21. Дайте визначення дефіциту, профіциту бюджету. Який рівень дефіциту бюджету 
вважається допустимим. 
22. Розкрийте економічну сутність дефіциту бюджету. 
23. Назвіть основні причини виникнення дефіциту бюджету. 
24. 24.За якими ознаками можна класифікувати бюджетний дефіцит. 
25. Дайте характеристику шляхам збалансування бюджету. Від яких факторів залежить 

вибір методів покриття бюджетного дефіциту. 
26. Назвіть заходи подолання дефіциту бюджету. 
27. Дайте характеристику механізму секвестру видатків і коли він застосовується? 
28. 28.Чим відрізняються внутрішні джерела фінансування дефіциту бюджету від 
зовнішніх. Які найбільш сприятливі і чому. 
29. Якою повинна бути політика регулювання державою бюджетного дефіциту. 
30. Дайте визначення бюджетного процесу. 
31. Назвіть законодавчі акти, які регламентують бюджетний процес в Україні. 
32. Дайте визначення бюджетному періоду. Якій стадії бюджетного процесу він 
відповідає. 
33. Дайте визначення бюджетному циклу. 
34. Що розуміють під стадіями бюджетного процесу. 
35. Скільки стадій бюджетного процесу визначає Бюджетний кодекс. Назвіть їх. 
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36. Що таке ефективний бюджетний процес. 
37. Які фактори впливають на ефективність бюджетного процесу. 38.10. Дайте 
характеристику системі організації ефективного бюджетного процесу. 
38. Які зміни в бюджетному процесі, внесені Бюджетним кодексом України, сприяли 
підвищенню його ефективності. 
39. Назвіть шляхи підвищення якості бюджетного процесу на сучасному етані розвитку 
України. 
40. Назвіть основних учасників бюджетного процесу. 
41. На що впливає координація дій учасників бюджетного процесу. 
42. Назвіть основні повноваження Президента України щодо участі в бюджетному 
процесі. 
43. Бюджетні повноваження Верховної Ради України. 
44. Бюджетні повноваження Комітету Верховної Ради України. 
45. Повноваження Кабінету Міністрів України як учасника бюджетного процесу. 
46. Повноваження Міністерства фінансів України як органу оперативного управління 
бюджетом. 
47. Дайте визначення розпорядникам бюджетних коштів. 
48. Визначте різницю між головними розпорядниками бюджетних коштів та 
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. 
49. Дайте визначення бюджетній установі. 
50. Якими повноваженнями наділені головні розпорядники коштів бюджету. 
51. Визначте повноваження розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 
отримувачів бюджетних коштів. 
52. Дайте визначення бюджетному плануванню. 
53. Назвіть основні задачі бюджетного планування. 
54. Нормативна база регулювання процесу бюджетного планування. 
55. Назвіть основні принципи бюджетного планування. 
56. За якою схемою здійснюється бюджетне планування в Україні? 
57. Назвіть методи бюджетного планування. 
58. Недоліки методу коефіцієнтів, як методу бюджетного планування. 
59. Характерні риси нормативного методу бюджетного планування. 
60. Балансовий метод бюджетного планування. 
61. Програмно-цільовий метод бюджетного планування, його сутність. 
62. Переваги програмно-цільового методу бюджетного планування 
63. Дайте визначення терміну „ бюджетна програма". 
64. Характерні риси бюджетної програми. 
65. Назвіть елементи формування бюджетної програми. 
66. Визначення напрямів діяльності та конкретних виконавців, як елементів 
формування бюджетної програми. 
67. Показники ефективності бюджетної програми. 
68. У яких випадках затверджується дефіцит та профіцит Державного бюджету. 
69. Дайте характеристику загальному та спеціальному фонду Державного бюджету. 

 
МОДУЛЬ 2 СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
1.  Яка мета виконання бюджету. 
2. Назвіть принципи виконання Державного бюджету. 
3. Назвіть органи, що забезпечують та організовують виконання бюджету. Опишіть 
механізм їх взаємодії. 
4. Хто і для чого складає бюджетний розпис доходів та видатків. 

5. Дайте визначення бюджетного розпису, назвіть терміни його затвердження. 
6. З яких розділів складається бюджетний розпис. 
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7. Опишіть процес складання бюджетного розпису. 
8. Дайте визначення бюджетної класифікації. 
9. Опишіть структуру бюджетної класифікації. 
10. Назвіть розділи класифікації доходів бюджету. 
11. Яким чином побудована система стягнення доходів бюджету в Україні. 
12.  Охарактеризуйте динаміку податкових надходжень до бюджету за останні роки. 
13.  Назвіть склад неподаткових надходжень до бюджету згідно з бюджетною 
класифікацією доходів. 
14.  Які надходження від операцій з капіталом відповідно до бюджетної класифікації 
входять до доходної частини бюджету? 
15.  Назвіть різновиди трансфертів згідно з бюджетною класифікацією доходів. 
16.  Опишіть механізм взаємодії органів казначейства з податковими органами при 
виконанні доходної частини бюджету. 
17.  Що розуміють під касовим обслуговуванням бюджету. 
18.  Назвіть системи касового виконання бюджету. 
19.  Назвіть недоліки банківської системи виконання бюджету. 
20. Дайте визначення СЕП НБУ, її переваги. 
21. Дайте визначення єдиного казначейського рахунку. Його сутність, структура. 
22. Яким чином побудовано касове виконання бюджету? 
23. Якими мають бути залишки коштів бюджету та яким документом вони 
визначаються? 
24. Опишіть операції з надходження доходів в загальний фонд Державного бюджету. 
25. Опишіть операції з надходження доходів в спеціальний фонд Державного бюджету. 
26. Назвіть відмінності між видатками та витратами Державного бюджету. 
27. Охарактеризуйте структуру класифікації видатків бюджету. 
28. Дайте характеристику функціональної класифікації видатків бюджету. 
29. Дайте характеристику економічної класифікації видатків бюджету. 
30. Дайте характеристику відомчої класифікації видатків бюджету. 
31. Дайте характеристику програмної класифікації видатків бюджету. 
32. Визначте складові коду програмної класифікації видатків бюджету та 
охарактеризуйте їх. 
33. Дайте характеристику класифікації фінансування бюджету. 34.Охарактеризуйте 
класифікацію боргу. 
34. Чому класифікація боргу аналогічна класифікації фінансування бюджету? 
35. Назвіть стадії виконання державного бюджету за видатками відповідно до 
Бюджетного кодексу. 
36.  Дайте визначення бюджетному асигнуванню. 
37. Відповідно до яких принципів надаються бюджетні асигнування? 
38. Перелічите, на які ступені поділяються розпорядники бюджетних коштів. 
39.  Дайте визначення розпорядникам бюджетних коштів. Відповідно до чого вони 
поділяються на головних та нижчих розпорядників? 
40.  Назвіть приклади головних розпорядників Державного та місцевого бюджетів. 
41. .Основні функції головних розпорядників бюджетних коштів. 
42. Відповідно до якого документу здійснюється виконання Державного бюджету за 
видатками? 
43. Опишіть процес встановлення бюджетних асигнувань головним розпорядникам. 
44. На основі яких документів головні розпорядники мають право на отримання 
бюджетних асигнувань? 
45. Дайте визначення кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних 
коштів. 
46. Опишіть процес здійснення видатків шляхом безготівкової оплати платежів. 
47. Опишіть документообіг, пов'язаний із видачею готівки розпорядникам бюджетних 
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коштів. 
48. Як здійснюється формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних 
коштів? 
49. Опишіть операції асигнування із загального фонду Державного бюджету. 
50. Опишіть операції асигнування із спеціального фонду Державного бюджету. 
51. Дайте визначення реєстраційним, спеціальним реєстраційним рахункам, 
особовим (спеціальним) карткам. 
52. Проведення операцій здійснення видатків з використанням банківських платіжних 
карток. 
53. Визначте причини, які ведуть до виникнення взаємних розрахунків між бюджетами, 
та опишіть порядок їх проведення. 
54.  Назвіть особливості здійснення видатків за борговими зобов'язаннями держави. 
55. Назвіть складові системи обліку бюджету держави. 
56.  Для чого призначений бухгалтерський облік бюджету? 
57. З якою ціллю ведеться бюджетний облік? 
58. Для чого необхідний управлінський облік виконання бюджету? 
59. Назвіть складові організації обліку виконання бюджету. 
60. Дайте визначення первинного документу і облікового регістру. 
61. Визначте завдання обліку виконання бюджету. 
62. Які регістри синтетичного та аналітичного обліку використовують для обліку 
виконання бюджету? 
63. Дайте визначення Плану рахунків обліку виконання бюджету. 
64.  Яка побудова коду рахунка? Наведіть конкретний приклад. 
65.  Назвіть принципи побудови Плану рахунків. 
66.  Дайте характеристику структури Плану рахунків виконання бюджету. 
67. Охарактеризуйте перший та другий клас Плану рахунків. 
68.  Що відображається в третьому та четвертому класах Плану рахунків? 
69.  Що відображається в п'ятому, шостому та сьомому класах Плану рахунків? 
70.  Що відображається в восьмому та дев'ятому класах Плану рахунків? 
71.  Назвіть балансові рахунки, охарактеризуйте їх. 
72. Назвіть бюджетні рахунки, охарактеризуйте їх. 
73. Охарактеризуйте бюджетні рахунки, які відкриваються в органах Державного 
казначейства. 
74.  Як здійснюється облік виконання операцій за доходами загального фонду 
Державного бюджету? 
75. Як здійснюється бухгалтерський облік операцій з виконання спеціального фонду 
Державного бюджету за доходами? 
76. Як здійснюється облік виконання Державного бюджету за видатками? 
77. Назвіть етапи визначення результатів виконання Державного бюджету 79.Запишіть 
бухгалтерські проводки визначення результату виконання Державного бюджету. 
78. Яке сальдо та на яких рахунках вказує на дефіцит або профіцит Державного 
бюджету? 
79. Дайте визначення бюджетної звітності. 
80. Назвіть види бюджетної звітності Як поділяється бюджетна звітність за своїм 
призначенням? 
81. Як поділяється бюджетна звітність за обсягом показників? 
82. Як поділяється бюджетна звітність за строками складання та надання? 
83. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з 
Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст. 
84. Назвіть форми квартальної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з 
Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст. 
85. Назвіть форми річної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з 
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Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання 
86. Яку звітність з виконання Державного бюджету готують органи Державного 
казначейства України? 
87.  Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України? 
88. Фінансовий контроль як обов'язковий елемент фінансової системи країни. 
89.  Дайте визначення фінансовому контролю. 
90. Взаємозв'язок між контрольною функцією фінансів та фінансовим контролем 
91. У чому полягає сутність фінансового контролю ? 
92. Наведіть структуру фінансового контрою. 
93. Дайте визначення державному фінансовому контролю. 
94. Місце державного фінансового контролю в загальній системі фінансового контролю. 
95. У чому полягає призначення та основна мета державного фінансового контролю? 
96. Класифікація загальнодержавного фінансового контролю. 
97. Суб'єкти громадського фінансового контролю та основні засади їх діяльності. 
98. Дайте характеристику елементам системи державного фінансового контролю. 

 

 
Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання 

результатів навчання 
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 

передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі 
накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль знань студентів передбачає: 

-  контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист реферату за ініціативи студента, peer review, 
контрольна робота. За результатами практичних занять із кожного з трьох модулів 
розраховується середньоарифметична кількість балів (максимальна оцінка - 10 балів), що 
включається до підсумкової оцінки знань. 

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів 
за самостійну роботу - 10. 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни є іспит. Мінімальна 
кількість балів, з якої студент допускається до  екзамену, становить 60 балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти за модулем 

(підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична) 
 
 

Практичні заняття Сума 

Модуль 1  
40 

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 х хх 

Самостійна робота 10 

Модульна контрольна  робота / самостійна 10 

Всього: 60 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка / 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82–89 B  
добре 74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАВТИВНИХ АКТІВ 

 
Навчальна література 

1.  Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: навч. посібник / Благун І.Г., Воронко 
Р.М., Бучкович М.Л. - Львів: «Магнолія-2006», 2012. - 224 с. 

2.  Бюджетний менеджмент [Текст] : тренінг-курс : навч. посіб. / [Л. Д. Сафонова та ін.]; 
за заг. ред. Є. О. Малік ; Держ. навч.- наук. установа "Акад. фін. упр.". - К.: ДННУ 
"Акад. фін. упр.", 2012. - 398 с. 

3.  Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; 
за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : КНЕУ, 2011. - 311 с. 

4.  Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; Нац. 
металург. акад. України. - Д. : Нова ідеологія, 2011. - 244 с. 

5. Слободянюк Н.О. Бюджетний менеджмент [Текст] : конспект лекцій / Н.О. 
Слободянюк // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2016. - 300 с. 
6.  Снісаренко О. Б. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. до самост. 
вивч. дисципліни / О. Б. Снісаренко, Л. О. Черний, Т. Ю. Павленко Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2011. - 51 с. 

 
Законодавчо-нормативні акти 

7.  Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу : http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page 

8.  Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 
року[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1 %80/page 
9.  Митний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15 

10.  Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page 
 

Ресурси мережі Інтернет 
11. Матеріали офіційного сайту Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.mmfm. gov.ua 
12.  Матеріали офіційного сайту Рахункової палати України / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.ac- rada.gov.ua/control/main/uk/index 
13. Матеріали офіційного сайту Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http ://www. rada.gov.ua/ 

http://zakon4/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page
http://www.mmfm/
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14. Матеріали офіційного сайту Урядового порталу / [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ 

15. Матеріали офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України / [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://minrd.gov.ua/ 

16.  Матеріали офіційного сайту Донецької обласної державної адміністрації / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://donpress.com/ 

17.  Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.liga.net/ 
18.  Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua/ 
19.  Податки та бухгалтерський облік. Електронна версія газети nibu.factor.ua. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/elnibu/ 
20.  Право. Україна. Інформаційно-пошукова система: [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : www.legal.com.ua/cgi- bin/matrix.cgi/pravo.html 
21.  Українське право. Інформаційно-правовий портал: [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://www.ukrpravo.com.ua/ 

 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/
http://minrd.gov.ua/
http://donpress.com/
http://www.liga.net/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nibu.factor.ua/ukr/elnibu/
http://www.legal.com.ua/cgi-
http://www.ukrpravo.com.ua/

