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Мета вивчення дисципліни – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є 

конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані 

знання та практичні навички з організації бюджетних процесів та управління бюджетними 

ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків, а також з 

участі, проведення та контролю закупівель за рахунок бюджетних коштів. 

Завдання дисципліни: 

- удосконалення навичок управління бюджетним процесом, а також уміння 

збирати, систематизувати й аналізувати інформацію, яка необхідна для складання проекту 

бюджету та характеризує стан його виконання; 

- формування системи знань щодо процедури складання проектів бюджетів, 

взаємовідносин між різними органами влади й управління в цьому процесі, а також 

основних форм, видів й методів бюджетного фінансового контролю; 

- набуття знань з питань організації та здійснення закупівель за рахунок бюджетних 

коштів, порядку проведення процедур закупівель; 

- оволодіння навичками роботи з електронною системою Prozorro та майданчиками, 

які забезпечують доступ до цієї системи щодо організації та проведення закупівель. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач  вищої освіти повинен знати:  

- сучасні технології управління бюджетними процесами, зокрема фінансово-

управлінські технології формування бюджету, бюджетне прогнозування, оптимізація 

бюджетного дефіциту; 

- вимоги бюджетного законодавства стосовно прийняття бюджетних зобов’язань та 

здійснення платежів з бюджету; 

- вимоги до складання технічних та якісних характеристик до предмета закупівлі, 

технічного завдання, надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, умови 

повернення чи неповернення забезпечення;  

- порядок проведення процедур закупівель та застосування процедури запиту 

цінових пропозицій;  

- специфіку та особливості підготовки документації конкурсних торгів для різних 

предметів закупівлі. 

вміти: 

- аналізувати сучасні бюджетні відносини та виявляти їх недоліки; 

- володіти навичками з визначення методики та методології управління 

бюджетними процесами, організації управління бюджетними потоками;  

- володіти  методами контролю за виконанням бюджету; 

- проводити переговорну процедуру закупівлі та здійснювати оцінку пропозицій 

конкурсних торгів;  

- застосовувати кваліфікаційні критерії для перевірки технічної, професійної та 

фінансової спроможності учасника торгів;  

- обґрунтовувати відмову в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції 

конкурсних торгів. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Сутність і органи управління бюджетними процесами 

Тема 2. Бюджетне прогнозування і бюджетне планування 

Тема 3. Порядок виконання, винесення змін та звітування про бюджет. 

Тема 4. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 



Тема 5. Державна політика у сфері закупівель та кваліфікаційні критерії до 

учасників торгів. 

Тема 6. Планування державних закупівель та порядок оприлюднення інформації 

про закупівлю. 

Тема 7. Види процедур закупівель та особливості їх застосування 

Тема 8. Укладання договору про закупівлю та унесення змін до нього 

Тема 9. Контроль та відповідальність за порушення законодавства у сфері 

державних закупівель. 

Викладацький склад: 

Лектор: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та кредитування 

Рибіна Л.О. 

Викладач практичних занять: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та кредитування Рибіна Л.О. 

Тривалість: 5 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий контроль – залік 


