
БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти вирішувати питання оптимізації бюджетних доходів та 
видатків, раціоналізації бюджетного процесу; володіти навичками з обліку виконання 
бюджету у фінансових органах та складанні бюджетної звітності; методами контрольної 
роботи фінансових органів щодо виконання бюджету; вирішувати питання оптимізації 
бюджетних доходів та видатків, раціоналізації бюджетного процесу.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Суть та 
структура бюджету держави як об’єкта управління. Органи оперативного управління 
бюджетним процесом. Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного 
планування в Україні. Організація виконання бюджету. Облік виконання бюджету у 
фінансових органах. Звітність про виконання бюджету. Контроль за використанням бюджетних 
коштів.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  20 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  84 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 2 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. 
Юрій, Й. М. Бескид та ін. — К.: НІОС, 2010. — 400 с.
2. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. 
Малько, С. Я. Кондратюк — К.: КНЕУ, 2015. — 206 с.
3. Бюджетний кодекс України.
4. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. -  К.: Центр уч; бової літератури, 2017 -  640
5. Бюджетний менеджмент: Підручник / За ред. В.Федосова. -  К.: КНЕУ, 2014.
6. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч.посіб./За ред. В.Федосова-К.: КНЕУ, 2018.
7. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н.,доцент Ващук Ольга Володимірівна

http://library.iapm.edu.ua

