Плани практичних занять і програмові вимоги з дисципліни
«БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Семінар №1
Тема 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту (1 год.)
ПЛАН
1.Сутність бюджетного менеджменту:
1.1.Зміст бюджетного менеджменту;
1.2.Об’єкт та суб’єкт системи управління бюджетом;
1.3.Предмет бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни.
2.Система управління бюджетом:
2.1.Органи управління бюджетом;
2.2.Структура бюджетного процесу;
2.3.Чинники, від яких залежить рівень бюджетного планування:
2.4.Методи, які використовують при бюджетному плануванні.
3.Складові бюджетного менеджменту:
3.1.Взаємозв’язок функцій менеджменту і складових бюджетного
менеджменту:
3.2.Складові бюджетного менеджменту та їх характеристика.

Теми рефератів
1. Сутність бюджетного менеджменту
2. Система управління бюджетом
3. Складові бюджетного менеджменту
Індивідуальна контрольна робота
Тема : Сутність і складові бюджетного менеджменту
План
1.Бюджетний менеджмент як елемент фінансового менеджменту.Складові
бюджетного мененджменту.
2.Органи управління бюджетною системою та їх бюджетні повноваження.
3.Організація бюджетного менеджменту в Україні.
4.Функції бюджетного менеджменту та їх характеристика

Семінар №1
Тема 2: Структура бюджету держави як об’єкта управління(1 год.)
ПЛАН
1.Бюджет як економічна категорія
2.Бюджетна система і бюджетний устрій
3.Доходи бюджету
4.Видатки бюжету
5.Бюджетний дефіцит
Тема 3: Органи оперативного управління бюджетним процессом
ПЛАН
1.Система органів Міністерства фінансів: завдання, функції, структура:
- центральний апарат;
- Мінфін АРК, обласні і міські (міст Києва і Севастополя) головні
фінансові управління державних адміністрацій;
- міські та районні фінансові управління.
2.Спеціальні органи при Міністерстві фінансів України: завдання, функції,
структура:
- Державна фінансова інспекція України;
- Державна казначейська служба України.
3.Державна податкова служба України: завдання, функції, структура.
4.Рахункова палата України: завдання, функції, структура.
Теми рефератів
1. Зміст і структура бюджетного процесу
2. Поняття та суть бюджетного календаря
3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
Індивідуальна контрольна робота
Тема 1:Структура бюджету держави як об’єкта управління
План
1.Соціально-економічна природа бюджету держави.
2.Методи і джерела формування доходів бюджету.
3.Склад і класифікація податкових надходжень до бюджету.
4.Неподаткові доходи та доходи від операцій з капіталом: види, склад, місце в
доходах бюджету.
5.Суть, призначення, класифікації видатків бюджету.
6.Приципи, форми, методи бюжетного фінансування.
Тема 2 :Органи оперативного управління бюджетом
План
1.Міністерство фінансів та його роль у здійсненні бюджетної політики.
2.Призначенята функції Державного казначейства як органу, що здійснює касове
виконання бюджету. Організаційна структура Державного казначейства.

3.Контрольно-економічні функції Державної контрольно-ревізійної служби в
процесі планування і виконання бюджету.
4.Повноваження та роль Рахункової палати як органу позавідомчого контролю за
формуванням та використанням бюджету.

Семінар №2
Тема 4: Бюджетне планування (2 год.)
ПЛАН
1.Організація, завдання і методи бюджетного планування.
2.Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його
запровадження в Україні.
3.Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і
місцевих бюджетів.
4.Планування доходів бюджету.
5.Планування видатків на економічну діяльність.
6.Коштористне планування:
6.1.Основи кошторисного планування;
6.2.Планування видатків за окремими статтями (під статтями,
елементами видатків) кошторису.
Теми рефератів
1. Сутність бюджетного планування
2. Організація бюджетного планування
Індивідуальна контрольна робота
Тема : Бюджетне планування
План
1.Суть і зміст бюджетного планування.
2.Законодавчі процедури в процесі складання, розгляду. Затвердження
державного бюджету.
3.Організація бюджетного планування місцевих бюджетів.
4.Планування показників бюджету на базі використання програмноцільового методу.

Семінар № 3
Тема 5: Виконання бюджету (2 год.)
ПЛАН
1.Бюджетний розпис. Бюджетна класифікація.
2.Організація і порядок виконання дохідної частини бюджету.
3.Організація, форми і методи фінансування видатків бюджету.
4.Касове виконання бюджету.
Теми рефератів
1.
Поняття та принципи виконання бюджету
2.
Виконання бюджетів за доходами
3.
Виконання бюджетів за видатками в Україні
4.
Регулювання міжбюджетних потоків
5.
Управління фінансовими ресурсами в системі Державного
казначейства
Індивідуальна контрольна робота
Тема 1 :Організація виконання доходів бюджету.
План
1.Суть та організація роботи з виконання бюджету.
2.Бюджетна класифікація доходів.
3.Виконання дохідної частини державного і місцевих бюжетів.
4.Касове виконання бюджетних надходжень.
Тема2: Організація виконання видатків бюджету.
План
1.Бюджетна клаисфікація видатків.
2.Виконання видаткової частини державного і місцевих бюджетів.
3.Касове виконання видатків бюжету.
4.Виконання показників міжбюджетних відносин в процесі збалансування
місцевих бюджетів

Семінар № 4
Тема 6: Організація і порядок обліку виконання бюджету (2 год.)
ПЛАН
1.Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах.
2.Облік ресурсів і доходів бюджету.
3.Облік асигнувань і видатків бюджету.
4.Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.
5.Облік державного боргу та операцій, пов’язаних з ним:
5.1.Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування
внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних
паперів;
5.2.Облік заборгованості за кредитами, одержаними в Національному
банку України на покриття дефіциту бюджету;
5.3.Облік векселів, виданих Державним казначейством.
6.Облік операцій з річного заключення рахунків.

Теми рефератів
1.
2.
3.
4.

Поняття обліку, його види та завдання
Сутність, завдання та функції бюджетного обліку
Загальні правила ведення бюджетного обліку
Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з
виконання бюджетів
Індивідуальна контрольна робота

Тема:Облік виконання бюджету
План
1.Форми і системи бюджетного обліку.
2.Елементи обліку виконання бюджету та їх характеристика.
3.Організація обліку виконання доходної частини державного й місцевих
бюджетів.
4.Бухгалтерський облік виконання асигнування і видатків бюджету.

Семінар № 5
Тема 7: Звітність про виконання бюджету(1 год.)
ПЛАН
1.Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів.
2.Періодична звітність про виконання бюджету.
3.Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження.

Теми рефератів
1. Види звітності. Фінансова, статистична та управлінська звітність
2. Контроль у системі бюджетного обліку
Індивідуальна контрольна робота
Тема:Звітність про виконання бюджету
План
1.Мета, види, терміни подання звітності про виконання бюджетів.
2.Склад і характерстика звітності розпорядників бюджетних коштів.
3.Періодична та річна звітність органів державного казначейства.
4.Порядок складання і подання звітності про виконання державного
бюджету.

Семінар № 5
Тема 8: Контроль за виконанням бюджету (1 год.)
ПЛАН
1.Суть і призначення бюджетного контролю
2.Методи бюджетного контролю
3.Порядок проведення ревізій та реалізація їх результатів
4.Податковий контроль за виконанням доходів бюджету

Теми рефератів
1.
Суть і значення бюджетного контролю у фінансовій системі України
2.
Система фінансового контролю
3.
Основні засади діяльності суб»єктів фінансового контролю
4.
Державний фінансовий контроль в Україні
5.
Контроль
за
дотриманням
бюджетного
законодавства
та
відповідальність за бюджетні правопорушення
Індивідуальна контрольна робота
Тема: Контроль за виконанням бюджету
План
1.Суть, завдання, елементи бюджетного контролю.
2.Види бюджетного контролю та його класифікація.
3.Методи бюджетного контролю. Ревізія як основна форма бюджетного
контролю.
4.Послідовність контрольно-ревізійної роботи.

Питання на іспит
з дисципліни «Бюджетний менеджмент»
1. Місячна звітність розпорядників коштів (державного та місцевих
бюджетів) про виконання кошторисів.
2. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
3. Принципи організації виконання бюджету.
4. Форми фінансового забезпечення розвитку економіки.
5. Види кошторисів та порядок їх складання.
6. Оформлення і реалізація результатів ревізії.
7. Доходи бюджету держави від операцій з капіталом.
8. Планування податку на доходи фізичних осіб.
9. Завдання та функції Міністерства фінансів України.
10.Поточні видатки бюджету.
11.Елементи бюджетного менеджменту.
12.Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України
у першому читанні.
13.Квартальна звітність розпорядників коштів (державного та місцевих
бюджетів) про виконання кошторисів.
14.Завдання бюджетного планування.
15.Джерела формування доходів бюджету.
16.Органи управління бюджетом.
17.Бюджетна класифікація та її складові.
18.Структура, завдання та функції Контрольно-ревізійної служби України.
19.Планування податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів.
20.Річна звітність
розпорядників коштів (державного та місцевих
бюджетів) про виконання кошторисів.
21.Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та
напрямки його використання.
22.Методи планування показників бюджету.
23.Економічна суть кошторисного фінансування бюджетних установ.
24.Принципи бюджетної системи України.
25.Паспорт бюджетної програми.
26.Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету.
27.Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний
період.
28.Стратегічне планування при програмно-цільовому методі.
29.Затвердження місцевих бюджетів.
30.Державне казначейство України: завдання, функції та структура.
31.Функції органів Державного казначейства України в процесі виконання
дохідної частини бюджету.
32.Капітальні видатки бюджету.
33.Планування платежів за використання природних ресурсів.
34.Місячна звітність про виконання місцевих бюджетів.

35.Суть та принципи фінансування видатків з бюджету.
36.«Сценарії» розвитку економіки.
37.Склад і структура бюджетної системи України.
38.Планування акцизного збору.
39.Державна податкова адміністрація України: завдання, функції та
структура.
40.Суть бюджетного обліку та його елементи.
41.Методи розрахунку статей доходів і витрат бюджету.
42.Складові бюджетного менеджменту.
43.Квартальна звітність про виконання місцевих бюджетів.
44.Форми бюджетного фінансування.
45.Види доходів і їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
46.Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про
Державний бюджет України.
47.Планування ПДВ.
48.Принципи фінансового вирівнювання
49.Суть податкового контролю
50.Бюджет як основний фінансовий план держави.
51.Класифікація первинних документів.
52.Міжбюджетні трансферти та їх характеристика.
53.Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України
у другому читанні.
54.Призначення бюджетного планування.
55.Річна звітність про виконання місцевих бюджетів і порядок її
затвердження.
56.Планування суми мита.
57.Середньострокове прогнозування при програмно-цільовому методі.
58.Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього
додаються.
59.Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні між
бюджетних трансфертів.
60.Органи бюджетного контролю.
61.Тактичні завдання бюджетного планування.
62.Система і форма обліку.
63.Сутність бюджетного менеджменту.
64.Баланс виконання бюджету.
65.Показники, що характеризують стан бюджету як фінансового плану.
66.Причини виникнення та наслідки бюджетного дефіциту.
67.Етапи формування бюджету.
68.Сутність бюджету держави як економічної категорії.
69.Видатки, що не враховуються при визначенні між бюджетних
трансфертів.
70.Планування місцевих податків і зборів.
71.Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
72.Суть програмно-цільового методу.
73.Джерела покриття бюджетного дефіциту.
74.Способи коригування позикової політики
75.Види, форми і методи бюджетного контролю.

76.Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України
у третьому читанні.
77.Рахункова палата України : завдання, функції та структура.
78.Принципи бюджетного устрою та їх характеристика.
79.Елементи податкового менеджменту
80.Результативні показники доцільності бюджетної програми.
81.Державна програма соціально-економічного розвитку України.
82.План рахунків обліку виконання Державного і місцевих бюджетів
України.
83.Стратегічне планування та середньострокове прогнозування при
програмно-цільовому методі.
84.Суть та види державного боргу
85.Планування податку на прибуток.
86.Балансовий метод бюджетного планування.
87.Порядок затвердження річного звіту про виконання Державного
бюджету України.
88.Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі.
89.Джерела формування ресурсів бюджету.
90.Типи результативних показників бюджетної програми.
91.Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні між
бюджетних трансфертів.
92.Суть та методи бюджетного регулювання
93.Причини виникнення та форми державного кредиту
94.Класифікація державних позик
95.Структура та роль бюджетного розпису
96.Принципи організації виконання бюджетів

