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ВСТУП 

 

Трансформаційні перетворення, що відбуваються в економіці України, 

охоплюють всі суб’єкти фінансів на  макро- і мікрорівнях. Розвиток державних 

фінансів в сучасних умовах політичної та економічної нестабільності, 

хронічної нестачі фінансових ресурсів для належного виконання державою її 

функцій, потребує адекватного вивчення теоретичних і практичних аспектів 

управління  державними доходами і видатками, розробки досконалого 

механізму державного фінансового менеджменту. 

  Тому навчальна дисципліна "Державний фінансовий менеджмент", як  

складова блоку  вибіркових компонент навчального плану, є важливою для 

підготовки магістрів зі спеціальності   072 - Фінанси, банківська справа  та 

страхування освітньо-професійної програми «Фінанси,банківська справа  та 

страхування»  для всіх форм навчання. 

 Предметом курсу "Державний фінансовий менеджмент" є бюджетні 

ресурси держави, кошти державних  цільових фондів,  фінансові ресурси  

державного сектору економіки і відносини, пов'язані з їх формуванням  і 

використанням, а також бюджетний процес та управління ним. 

Міждисциплінарні зв’язки. Даний курс тісно пов’язаний з такими 

дисциплінами: «Фінанси», «Податкова система», «Банківська система», 

«Фінансовий ринок», «Бюджетна система», «Інформаційні системи і технології 

у фінансах». «Банківські операції» та іншими. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1  Теоретичні основи та методологія державного 

фінансового менеджменту. 

Змістовий модуль 2  Управління бюджетними ресурсами держави. 

Змістовий модуль 3  Управління іншими державними фінансовими ресурсами.  
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1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою вивчення дисципліни  є отримання знань і практичних навичок з 

питань управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в 

процесі руху бюджетних потоків ;  розуміння концептуальних засад загальної 

системи управління державними цільовими фондами, іншими державними 

фінансовими ресурсами; опанування теоретичних основ державного боргу та 

практичного досвіду з управління державним боргом в Україні й світі. 

 

1.2 Завдання курсу  –  вивчення прийомів і методів, що використовують в 

процесі бюджетного планування відповідні органи та доцільність їх 

використання; методів і видів бюджетного фінансування та визначення їх 

переваг в процесі здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів; формування навичок щодо обліку виконання бюджету і складання 

бюджетної звітності та їх значення в управлінні бюджетним процесом; 

поглиблення теоретичних основ щодо організації бюджетування на макрорівні 

та забезпечення його зв’язку зі стратегічним плануванням; поєднання 

теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування базових 

технологій бюджетування; формування знань щодо ефективного   управління 

державними цільовими фондами, державним боргом. 

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- принципи та механізми функціонування бюджетної сфери; 

- склад і структуру доходів і видатків бюджету, їх розмежування між 

окремими ланками; 

 - основні процедури планування та виконання бюджетів; 

- правила та принципи формування показників результативності 

бюджетних програм; 

 - основи обліку та контролю руху бюджетних коштів; 
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 - законодавчі та нормативні документи, що регулюють відносини в 

бюджетній сфері; 

- теоретичні засади формування державного боргу та  управління ним; 

- порядок залучення кредитних ресурсів, обслуговування та погашення 

державних боргів;  

-  теоретичні та практичні аспекти управління державними цільовими 

фондами. 

уміти:  

- характеризувати структуру бюджету держави з точки зору розподілу 

коштів та управління ними; 

- збирати, систематизувати та аналізувати інформацію, яка необхідна для 

складання проекту бюджету та характеризує стан його виконання; 

- сформувати навички проведення операцій з планування, виконання 

бюджету держави, його обліку та контролю. 

- отримати прикладні навички щодо застосування методів управління 

державним боргом; 

-  визначати та формулювати цілі бюджетування; 

- вибирати оптимальний бюджетний прогноз; 

-  сформувати навички управління державними цільовими фондами, 

державними інвестиціями та іншими фінансовими ресурсами державного сектору. 

- застосовувати сучасні інформаційні технології в державному фінансовому 

менеджменті. 

Дисципліна “Державний фінансовий менеджмент”  зорієнтована на 

формування наступних професійних  компетенцій фахівця: 

1. Аналізувати: 

 - розмежування функцій між відповідними органами щодо управління 

бюджетом; 

 - організацію та здійснення бюджетного процесу в державі; 

 - складові організації бухгалтерського обліку виконання бюджету в 

органах казначейства; 
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 - звітність про виконання бюджету та її значення в управлінні 

бюджетним процесом; 

2. Контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг: 

 - руху бюджетних потоків при виконанні бюджету; 

 - цільового використання бюджетних коштів, ресурсів державних 

цільових фондів, державних запозичень 

3. Вивчати та оцінювати: 

 - реальність розрахованих показників доходної і видаткової частини 

бюджету; 

 - ефективність бюджетного контролю на всіх стадіях бюджетного 

процесу; 

 - прийоми, методи і види бюджетної роботи, які використовуються в 

державі відповідно до діючого законодавства; 

 - стан виконання бюджету та фактори, що впливають на його виконання; 

- стан державного боргу та фактории впливу на нього. 

4.Складати і обґрунтовувати плани: 

 - основний фінансовий план держави – бюджет; 

 - бюджети цільових фондів; 

 - державних інвестицій; 

 - державних запозичень. 

5.Розробляти: 

 - пропозиції щодо вирішення проблем управління бюджетними 

ресурсами у контексті міжнародного досвіду; 

 - заходи щодо планування реальних бюджетних показників; 

 - критерії оцінки та показники ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 - напрями державної політики в галузі публічних фінансів; 

 - заходи держави щодо підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 

6. Формувати: 
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 - ефективну бюджетну, боргову політику держави; 

 - державну політику регулювання діяльності спеціалізованих органів 

управління бюджетом, а також підприємств, організацій, установ. 

7. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для: 

 - розрахунку обґрунтованих параметрів бюджету ; 

 - оптимізації фінансових планів; 

 - ведення бази даних постійної інформації з руху бюджетних потоків в 

режимі реального часу; 

 - формування масиву статистичної та оперативної інформації щодо 

виконання доходної і видаткової частини бюджету, державних цільових 

фондів; 

 - здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. 

 

 

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

Змістовий модуль 1  Теоретичні основи та методологія державного 

фінансового менеджменту 

Тема 1   Теоретичні основи державного фінансового менеджменту 

Державні фінанси як об’єкт управління. Зміст, принципи та методи 

фінансової діяльності держави. Структура державних фінансів та 

характеристика її основних ланок. 

Призначення і роль державного фінансового менеджменту (ДФМ) у 

соціально-економічному розвитку держави. Предмет, об’єкт та суб’єкти ДФМ. 

Організаційні та правові засади реалізації менеджменту державних фінансів в 

Україні. Складові ДФМ. 

Загальні принципи та методи управління державними фінансами. 
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Тема 2 Система забезпечення менеджменту державних фінансів 

Система інформаційного забезпечення ДФМ. Нормативно-методичне 

забезпечення управління державними фінансами. Звітність та інформація про 

діяльність суб’єкта державного сектора. Функції та завдання системи 

інформаційного забезпечення ДФМ.  

Інформаційно-аналітичні системи,  що забезпечують управління державними 

фінансами. Аналіз взаємозв’язків в системі державного фінансового 

менеджменту. 

Сутність і значення статистичного забезпечення управління 

ефективністю державних фінансів. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового 

менеджменту за результатами статистичного аналізу. 

 

  Змістовий модуль 2  Управління бюджетними ресурсами держави 

  Тема 3 Макроекономічне бюджетування 

Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання 

проекту бюджету.    Завдання і методологія планування доходів бюджету. 

Інформаційне забезпечення планування доходів  і видатків. 

 Необхідність, зміст та еволюція макрофінансового бюджетування. 

 Критерії економічної ефективності та соціальної результативності видатків 

бюджетів. Стратегічне планування як ключовий компонент макрофінансового 

бюджетування. 

 Середньострокове бюджетування: необхідність, інструменти, етапи. 

Бюджетна програма як інструмент бюджетування. 

 Результативні показники в бюджетуванні. Результативні показники 

виконання бюджетних програм в Україні. 

 Моніторинг та оцінювання в бюджетуванні. 
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Тема 4 Казначейська система 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 та доповнень. 

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних 

осіб із бюджетом. Податковий менеджмент. 

Єдиний казначейський рахунок і його значення в державному 

фінансовому менеджменті. Управління Єдиним казначейським рахунком і 

підвищення його ліквідності. 

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету.  

Казначейська система виконання  доходної частини бюджету. 

Механізм фінансування видатків через систему Державного казначейства. 

 Касове виконання видаткової частини бюджету.  

    Регулювання міжбюджетних потоків. Бюджетні трансферти: порядок їх 

виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх видачі та 

погашення.  

 

Тема 5 Організація і методичні засади обліку виконання бюджету 
 

 Сутність та функції бюджетного обліку.     

 Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Організація 

бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах держказначейства. 

 Модернізація обліку і звітності в державному сеторі. Впровадження 

національних положень ( стандартів) обіку і звітності в державному секторі (щодо 

бюджетних коштів і  цільових фондів. 

    План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та 

місцевих бюджетів України.     

Облік ресурсів  і доходів бюджету.   Облік  асигнувань і видатків 

бюджету.   
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Облік бюджетних позичок. Облік операцій з управління єдиним 

казначейським рахунком. 

Облік державного боргу та операцій, пов’язаних із ним. 

Визначення результатів виконання бюджету.  

 

  Тема 6 Звітність і контроль за виконанням бюджету 

Характеристика звітності про виконання бюджетів. Організація, види та 

форми бюджетної звітності. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової 

звітності.  

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, 

одержаних із Державного та місцевих бюджетів. 

Річна звітність про виконання Державного та місцевих  бюджетів.  

Порядок розгляду звітності про виконання бюджету держави та її 

затвердження. 

Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата 

України, її функції, права і завдання. Державна фіскальна служба, її функції, 

права та структура. Державна аудиторська служба в Україні, її завдання.  

Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників 

податків та надходжень податків і обов'язкових платежів.  

     Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження.  

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. 

Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій 

фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і 

реалізація результатів ревізій. 

Результативність бюджетного контролю.  

Вплив бюджетних правопорушень на стан державних фінансів. 

Посилення відповідальності учасників бюджетного процесу за порушення 

бюджетного, податкового, митного законодавства. 
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  Змістовий модуль 3  Управління іншими державними 

фінансовими ресурсами.  

Тема 7 Управління державними цільовими фондами 

Управління процесами формування коштів державних цільових фондів 

(ДЦФ). Оцінка збалансованості фінансових ресурсів державного соціального 

страхування. 

Моніторинг і оцінювання ефективності та якості соціального захисту 

населення.  

Удосконалення управління коштами державних цільових фондів. 

Фінансовий стан Пенсійного фонду України: проблеми та перспективи. 

Фонд соціального страхування та управління ним на сучасному етапі. 

Взаємозвязок державних цільових  фондів і бюджету та його вплив на  

стан публічних фінансів. 

 

Тема 8 Управління фінансами державного сектору економіки та 

державними інвестиціями 

Сутність, роль та особливості функціонування фінансів державного 

сектору економіки. Сучасний стан та проблеми розвитку і управління 

державним сектором економіки. Система показників оцінки ефективності 

фінансів державного сектору економіки. Необхідність та 

сутністьпрогнозування масштабу державних фінансів. 

Сутність державних інвестицій  Функції бюджетних інвестицій. 

 Класифікація бюджетних інвестицій.  Інвестиції в бюджетний сектор. 

Інвестиції в інфраструктуру.Інвестиції для забезпечення соціального захисту. 

Інвестиції в реальний сектор економіки.  

Управління державними  інвестиціями:  інституційна і методична 

складова. 
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Тема 9  Управління державним боргом 

Економічна сутність, структура та види державного боргу. Сутність та 

особливості управління державним боргом. Методи управління державним 

боргом. Граничний рівень державного боргу.  

Управління внутрішнім  державним боргом України. Зовнішній борг та 

особливості його управління. 

Проблеми та суперечності оцінки державного боргу України. Роль 

міжнародних фінансово-кредитних організації у кредитуванні державної 

заборгованості.  

 

Тема 10 Зарубіжний досвід організації управління державними 

доходами і видатками 

Управління бюджетним процесом у розвинутих країнах. Органи 

оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю. 

    Фінансово-управлінські технології формування бюджету. Програмно-

цільове бюджетування та його різновиди. Формування бюджетів за методом 

«витрати – вигоди». Бюджетне прогнозування. Оптимізація бюджетного 

дефіциту.  

Виконання бюджету та бюджетний контроль. Організація бюджетного 

контролю в демократичному суспільстві. Методи контролю. Ревізійні органи 

законодавчої влади. Контроль за видатками.  

Транспарентність і контроль ефективності використання коштів. 

Регулювання міжбюджетних відносин. Податковий контроль корпорацій. 

Бюджетний аудит. 

Специфіка управління державним боргом у різних країнах світу. 
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