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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")/ вибіркова дисципліна 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістовних модулів 2 

Лекції, годин 28 / 8 

Практичні / семінарські, годин 28 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 / 134 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,71 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглибленні і розширенні 

теоретичних знань щодо організації та управління бюджетним процесом на 

державному та місцевому рівнях, 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 та управління. 

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у вивченні завдань, функцій та структури органів 

оперативного управління бюджетом; практичному розумінні прийомів і 

методів, які використовують ці органи в процесі управління бюджетними 

ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків; 

засвоєнні теоретичних основ і практичних знань організації виконання дохідної 

та видаткової частин бюджету; набутті вмінь ведення обліку виконання 

бюджету у фінансових органах, складанні бюджетної звітності; оволодінні 

методами контрольної роботи місцевих фінансових органів щодо виконання 

бюджету. 

Предмет: сукупність відносин, що виникають у процесі формування та 

виконання бюджету, принципів і методів управління бюджетною системою 

країни на всіх стадіях бюджетного процесу. 

 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту.  

Тема 2. Бюджет держави як об'єкт управління. 

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом.  

Тема 4. Бюджетний процес та організація бюджетного планування в 

Україні. 

Тема 5. Організація виконання дохідної частини бюджету.  

Тема 6. Організація, методи та види фінансування бюджетного 

виконання.  

Тема 7. Регулювання міжбюджетних потоків.  

Тема 8. Облік виконання бюджету. 

Тема 9. Звітність про виконання бюджету. 

Тема 10. Контроль за виконанням бюджету. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

навички міжособистісної взаємодії. 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності; 

здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, в т.ч. щодо місцевих фінансів, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки; 



здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку територіальних громад та суб'єктів господарювання. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності; 

здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, в т.ч. щодо місцевих фінансів, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку територіальних громад та суб'єктів господарювання. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

законодавчо-нормативної основи бюджетної системи України;  

системи управління бюджетним процесом;  

механізму формування та планування бюджету;  

комплексу заходів щодо організації виконання доходної та видаткової 

частин бюджетів різних рівнів; 

сутності міжбюджетних відносин; 

організації обліку та звітності виконання бюджетів. 

 уміння/навички: 

використовувати законодавчі і нормативні документи з питань 

бюджетного планування та регулювання;  

застосовувати основні методи і прийоми бюджетного планування;  

здійснювати основні облікові операції виконання бюджету;  

складати звітність про виконання бюджету;  

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,  

виявляти фактори впливу на бюджетний дефіцит та шляхи його покриття,  



здійснювати заходи щодо контролю за виконанням бюджету. 

 комунікація: 

демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні; 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у бюджетній 

сфері діяльності. 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави; 

демонструвати готовність нести відповідальність за розробку, реалізацію 

та наслідки прийнятих управлінських рішень. 

 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1. Основи бюджетного менеджменту. 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного 

менеджменту. 
12 2 2 - - 8 

Тема 2. Бюджет держави як об'єкт управління. 12 - - - - 12 

Тема 3. Органи оперативного управління 

бюджетним процесом. 
14 4 4 - - 6 

Тема 4. Бюджетний процес та організація 

бюджетного планування в Україні. 
18 4 4 - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 56 10 10 - - 36 

Змістовний модуль 2. Виконання бюджету та бюджетний контроль. 

Тема 5. Організація виконання дохідної 

частини бюджету. 
18 4 4 - - 10 

Тема 6. Організація, методи та види 

фінансування бюджетного виконання. 
18 4 4 - - 10 

Тема 7. Регулювання міжбюджетних потоків. 14 2 2 - - 10 

Тема 8. Облік виконання бюджету. 18 4 4 - - 10 

Тема 9. Звітність про виконання бюджету. 14 2 2   10 

Тема 10. Контроль за виконанням бюджету. 12 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 2 94 18 18 - - 58 

Усього годин  150 28 28 0 0 94 

 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Семінар запитань і відповідей: 

«Сутність та складові бюджетного менеджменту» 
2 

2 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Органи оперативного управління бюджетним процесом» 
2 

3 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Органи оперативного управління бюджетним процесом» 
2 

4 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Бюджетний процес та організація бюджетного планування в Україні» 
2 

5 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Бюджетний процес та організація бюджетного планування в Україні» 
2 

6 
Семінар з виконанням практичних задач : 

«Організація виконання дохідної частини бюджету» 
2 

7 
Семінар з виконанням практичних задач:  

«Організація виконання дохідної частини бюджету» 
2 

8 
Семінар з виконанням практичних задач:  

«Організація, методи та види фінансування бюджетного виконання» 
2 

9 
Семінар з виконанням практичних задач:  

«Організація, методи та види фінансування бюджетного виконання» 
2 

10 
Семінар з виконанням практичних задач:  

«Регулювання міжбюджетних потоків» 
2 

11 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Облік виконання бюджету» 
2 

12 
Семінар:  

Захист групових проєктів 
2 

13 
Семінар – розгорнута бесіда: 

«Звітність про виконання бюджету» 
2 

14 
Семінар-дискусія: 

«Контроль за виконанням бюджету» 
2 

Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю – екзамену (50 балів). 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

практично-го 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор

на робота 
Сума 

балів 
тестові 

завдання 

ситуаційні 

завдання, 

задачі 

обгово-

рення 

теоретич-

них питань 

теми 

індиві-

дуальне 

завдання 

захист 

групових 

проєктів 

ПМК 

Завдання для 

самостій-

ного 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основи бюджетного менеджменту. 

Семінар 1 1  2    1 4 

Семінар 2 1  2    1 4 

Семінар 3 1  2    1 4 

Семінар 4 1  2    1 4 

Семінар 5 1  2    1 4 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

5 - 10 - - - 5 20 

Змістовий модуль 2. Виконання бюджету та бюджетний контроль. 

Семінар 6  1     1 2 

Семінар 7  1     1 2 

Семінар 8  1     1 2 

Семінар 9  1     1 2 

Семінар 10  1     1 2 

Семінар 11  1     1 2 

Семінар 12  1   12  1 14 

Семінар 13  1     1 2 

Семінар 14  1     1 2 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

- 9 - - 12  9 30 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

16 24 10 

 

 

 

 

 

 

 



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 

допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 

(модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


