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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Бюджетна система»
складена відповідно до освітньої програми першого рівня вищої освіти
підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації
«Фінансова безпека та фінансові розслідування».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» є: є
сукупність відносин з приводу формування і використання централізованого
фонду грошових коштів держави.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Бюджетна
система» тісно пов’язана з наступними дисциплінами – «Фінанси», «Гроші і
кредит», «Фінанси підприємств» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сутність, призначення і роль бюджету держави
2. Бюджет як основний фінансовий план держави
3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України
5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
6. Система доходів бюджету
7. Система видатків бюджету
8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
10.Видатки бюджету на оборону та управління
11.Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є: вивчення
сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на
цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і
фінансовою діяльністю держави в цілому.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетна
система» є:
‒ засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету
держави;
‒ розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної
системи;
‒ формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел
формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;
‒ оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які
забезпечують реалізацію функцій держави;
‒ формуванні знань з питань державного кредиту та управління
державним боргом.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
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‒ теоретичні засади формування і використання бюджету держави;
‒ передумови виникнення бюджету;
‒ бюджетний процес в Україні та його учасників;
‒ повноваження учасників бюджетного процесу;
‒ механізм формування і використання бюджету;
‒ показники та класифікацію дефіциту бюджету;
‒ джерела покриття дефіциту бюджету;
‒ бюджетний устрій і принципи побудови бюджетної системи;
‒ склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів;
‒ систему бюджетного вирівнювання;
‒ світові моделі формування та організації міжбюджетних відносин;
‒ систему доходів бюджету, методи і джерела формування доходів
бюджету;
‒ систему видатків бюджету;
‒ методику визначення обсягів бюджетних видатків та їх вплив на
реалізацію функцій держави;
‒ механізм здійснення міжбюджетних трансфертів;
‒ призначення бюджетних видатків на економічну діяльність держави та
науки;
‒ особливості фінансування соціальної сфери;
‒ групи видатків на національну оборону;
‒ склад видатків бюджету на міжнародну діяльність (міжнародне
співробітництво; реалізація міжнародних угод; міжнародні культурні,
наукові та інформаційні зв’язки).
вміти:
‒ аналізувати причини виникнення дефіциту бюджету в Україні;
‒ аналізувати бюджетне законодавство;
‒ розраховувати суми загальнодержавних та місцевих податків;
‒ аналізувати статті видатків та доходів бюджетів усіх рівнів;
‒ складати прогнозний баланс;
‒ планувати кошторисні видатки бюджету на основі нормативів;
‒ визначати боргове навантаження в Україні на поточний рік.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен – 6 семестр (залік –
5 семестр).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредити
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави
Становлення бюджетних відносин. Визначення терміну «бюджет».
Ознаки та особливості бюджету. Функції бюджету. Сутність розподільної і
контрольної функцій. Функціонування бюджету як взаємодія доходів і
видатків. Призначення бюджету в ринковій економіці.
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Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Бюджет як економічна категорія. Плановість бюджету як основна його
ознака. Характеристика показників стану бюджету: рівновага доходів і
видатків; бюджетний надлишок (профіцит); бюджетний дефіцит. Бюджетна
політика її напрямки. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси:
прямі та непрямі методи. Бюджетний механізм та його характеристика.
Об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу на бюджет.
Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
Бюджетний дефіцит як економічна категорія. Стани бюджету як
фінансового плану: рівновага доходів і видатків; дефіцит; профіцит. Причини
виникнення дефіциту бюджету в Україні. Показники дефіциту бюджету.
Класифікація дефіциту бюджету: відкритий та прихований; вимушений та
свідомий; активний та пасивний. Джерела покриття дефіциту бюджету.
Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України
Характеристика бюджетного законодавства. Поняття про бюджетну
систему. Структура, принципи побудови, організація функціонування
бюджетної системи України. Складові зведеного бюджету України. Основні
напрями розвитку бюджетної системи України. Бюджетний устрій та засади
його формування.
Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного
вирівнювання
Поняття
міжбюджетних
трансфертів.
Механізм
реалізації
міжбюджетних відносин. Моделі міжбюджетних відносин. Види
міжбюджетних відносин. Форми взаємовідносин між бюджетами: дотації
вирівнювання, субвенції, субсидія. Бюджетне регулювання: напрями, методи
та форми. Світові моделі формування та організації міжбюджетних відносин.
Тема 6. Система доходів бюджету
Бюджетна класифікація. Класифікація доходів Державного бюджету за
різними ознаками. Джерела доходів: податкові надходження; неподаткові
надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти. Доходи
місцевих бюджетів та джерела їх формування.
Тема 7. Система видатків бюджету
Сутність видатків Державного бюджету. Класифікація видатків за
різними ознаками: функціональна, відомча та економічна. Склад видатків
місцевих бюджетів. Кошторисне фінансування. Кошторис бюджетних
установ. Види кошторисів.
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та
науку
Призначення бюджетних видатків на економічну діяльність держави та
науки. Характеристика форм бюджетного фінансування: капіталовкладення,
операційні витрати, кредити та дотації. Характеристика груп видатків на
розвиток промисловості та енергетику. Фінансування видатків на розвиток
АПК. Склад та характеристика видатків на транспорт і дорожнє
господарство. Видатки на науково-дослідні роботи. Заклади економічного
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напряму діяльності: заклади Академії наук України, відомчі заклади, заклади,
підпорядковані Міністерству освіти і науки. Проблеми фінансування науки в
Україні.
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і
соціальну сферу
Особливості фінансування соціальної сфери. Види соціального захисту
населення. Склад соціальної сфери: освіта; охорона здоров’я; соціальний
захист та соціальне забезпечення; культура і мистецтво; фізкультура і спорт;
наука. Система закладів соціального захисту і соціального забезпечення.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Ланки системи
освіти та видатки бюджету на освіту. Джерела фінансування наукових
досліджень. Групи установ охорони здоров’я та видатки бюджету на
фінансування охорони здоров’я. Класифікація закладів і заходів культури і
мистецтва та видатки на їх фінансування. Видатки на фінансування фізичної
культури і спорту та їх класифікація.
Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління
Групи видатків на національну оборону: прямі, побічні, приховані.
Видатки бюджету на міжнародну діяльність: міжнародне співробітництво;
реалізація міжнародних угод; міжнародні культурні, наукові та інформаційні
зв’язки. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і забезпечення
безпеки держави.
Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Сутність державного боргу. Класифікація державного боргу:
внутрішній та зовнішній. Класифікація зовнішнього державного боргу за
типом кредитора і типом боргового зобов’язання. Управління державним
боргом та його обслуговування. Боргове навантаження в Україні. Сутність
державного кредиту.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна
1. Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем'яненко І.В. та ін.; за заг. ред.
Говорушко Т.А. Бюджетна система : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2018.
– 288 с.
2. Сорока Р.С., Благун І.Г.Бюджетна система : навч. посіб. Львів :
ЛьвДУВС, 2011. – 236 с.
3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. К. : Знання,
2008. – 672 с.
4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України : підручник
К. : Центр навч. літ., 2004. – 544 с.
5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн :
навч. посіб. К. : Знання-Прес, 2002. – 496 с.
6. Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.; за заг. ред.
Гетманець О.П. Фінансове право : підручник Харків : ХНУВС, 2017. – 391 с.
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7. Алісов Є.О., Білінський Д.О., Головашевич О.О. та ін.; за ред.
Кучерявенка М.П. Фінансове право : підручник Харків : Право, 2016. – 439 с.
Допоміжна
8. Баула О.В., Голюк В.Я., Салабай В.О. Державний борг України:
оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та
структури//Економічний форум – 2017. -№2. – с. 238-241.
9. Болдуєв М. Формування системи внутрішньорегіонального
бюджетного контролю // Держава та регіони.-Серія: Державне управління. –
2007. - №1.- с.19-24.
10. Бондарук Т. Фінансова політика забезпечення ефективності
видатків місцевих бюджетів // Економіст. – 2007. - № 4.-с.30-33.
11. Боровик П.М., Ролінський О.В., Мазур К.М. Вітчизняна практика та
зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів // Облік і
Фінанси. – 2015. – № 1 (67) – с. 51-57.
12. Васюра М. Самодостатність місцевих бюджетів - міцний фундамент
державного бюджету. Інтерв'ю із заступником начальника Одеського
головного фінансового управління облдержадміністрації // Фінанси України.
– 2006. -№ 9.- с.152-157.
13. Волохова І. Напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в
Україні // Держава та регіони.-Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. № 6.-с.342-345.
14. Вівчарк О.Й. Курилост О.Б. Вплив державного боргу на економічну
безпеку держави// Економіка та держава. – 2013. - №4. – с. 15-17.
15. Глухова В. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і
резерви збільшення // Держава та регіони.-Серія: Економіка та
підприємництво. – 2006. - № 5.- с.85-89.
16. Гнидюк І.В.
Децентралізація
бюджетної
системи:
досвід
Словаччини та перспективи для України // Облік і Фінанси. – 2015. – № 3
(69). – с. 80-87.
17. Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери:
проблеми, цілі, пріоритети // Фінанси України. № 7. – 2012. с. 47-58
18. Дорохін Д. Розвиток інституту участі місцевих громад у
бюджетному процесі у працях класиків російського фінансового права //
Юридична Україна. - 2006.-№ 8.- с.46-50.
19. Жадан О.В. Фінансовий контроль планування видатків місцевих
бюджетів // Економічний форум – 2016. -№2. – с.240-246.
20. Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти: питання, які
виносяться на складання підсумкового контролю:
4.1 - заліку:
1. Економічна природа і суть бюджету.
2. Яке призначення бюджету в економіці держави?
3. Охарактеризуйте основні етапи становлення й розвитку бюджетної
системи України.
4. Призначення і роль бюджету.
5. Дайте визначення бюджетної системи держави?
6. Як використовується бюджет у процесах регулювання економікою та
забезпечення добробуту населення?
7. Дайте визначення бюджетного устрою.
8. Охарактеризуйте бюджетну систему України.
9. Які основні напрямки вдосконалення бюджетного процесу?
10. Назвіть складові бюджетної системи України?
11. Дайте визначення бюджетного механізму?
12. Які принципи побудови бюджетної системи держави?
13. Яка роль бюджетного механізму в економіці держави?
14. Дайте визначення бюджетного регулювання.
15. Що є правовою основою бюджетної системи?
16. Назвіть складові бюджетного механізму.
17. Охарактеризуйте складові елементи бюджетного механізму.
18. Як використовується бюджетний механізм для активізації економічного
зростання?
19. Кількісна та якісна характеристики бюджетного механізму.
20. Функції, до яких зводиться призначення бюджетного механізму.
21. Дайте визначення бюджетної політики.
22. Що визначає зміст бюджетної політики?
23. Яка основна мета бюджетної політики?
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24. Які чинники визначають бюджетну політику?
25. Назвіть основні завдання бюджетної політики.
26. Охарактеризуйте напрями бюджетної політики на сучасному етапі.
27. Дайте визначення системи доходів бюджетів.
28. З яких груп складаються доходи бюджету?
29. Охарактеризуйте податкову систему України, її склад.
30. Дайте характеристику податкових надходжень.
31. Склад та характеристика доходів від операції з капіталом, як складової
доходів бюджетів України.
32. Склад та характеристика офіційних трансфертів, як складової доходів
бюджетів України.
33. Склад та характеристика цільових фондів, як складової доходів
бюджетів України.
34. Склад та характеристика неподаткових надходжень, як складової
доходів бюджетів України.
35. У яких розмірах здійснюються внески до Пенсійного фонду України?
36. У яких розмірах здійснюються внески до фондів соціального
страхування?
37. У чому полягає призначення бюджетних видатків?
38. Охарактеризуйте склад та структуру видатків бюджетів України?
39. Які принципи побудови системи доходів держави?
40. Класифікація видатків за функціями, які виконує держава.
41. Класифікація видатків за економічними ознаками
4.2 - екзамену:
1. Дайте визначення субсидії, трансфертних платежів та субвенції.
2. Бюджетне фінансування: сутність та принципи на яких здійснюється.
3. В чому полягає призначення державного бюджету?
4. Охарактеризуйте доходи державного бюджету.
5. Які видатки здійснюються з державного бюджету?
6. Що таке бюджетний дефіцит?
7. Яку роль відіграє бюджет розвитку у здійсненні інвестиційної діяльності
держави?
8. У чому полягає економічна суть і призначення місцевих бюджетів?
9. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів.
10. Назвіть доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування.
11. Які критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами?
12. Що таке міжбюджетні відносини і яка мета їх регулювання?
13. Яку роль відіграє бюджет розвитку в забезпеченні інвестиційної
діяльності органів місцевого самоврядування?
14. Дайте визначення бюджетного процесу і назвіть його основні стадії.
15. Охарактеризуйте порядок складання і розгляду державного бюджету.
16. Які функції Міністерства фінансів у бюджетному процесу?
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17. Який порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів?
18. Які законодавчі акти регулюють бюджетний процес і бюджетні
процедури?
19. Дайте визначення бюджетного планування?
20. Які функції бюджетного планування?
21. Назвіть принципи і завдання бюджетного планування.
22. Що таке бюджетна програма?
23. На яких принципах ґрунтується розроблення й використання бюджетних
програм?
24. Які показники використовуються для оцінки виконання бюджетної
програми?
25. Охарактеризуйте основні методи бюджетного прогнозування?
26. Яке призначення і роль витрат на державне управління?
27. Охарактеризуйте економічний зміст і необхідність видатків на
національну оборону?
28. Яка структура видатків на правоохоронну діяльність?
29. Охарактеризуйте систему видатків бюджету на соціальний захист
населення.
30. Які призначаються види державної допомоги сім’ям з дітьми?
31. Який порядок призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям?
32. Яким категоріям громадян надаються житлові субсидії?
33. Яким чином здійснюється індексація грошових доходів населення?
34. Які особливості організації фінансової діяльності соціально-культурних
закладів?
35. Охарактеризуйте кошторис доходів та видатків бюджетної установи.
36. Які види позабюджетних коштів надходять у розпорядження бюджетної
установи?
37. Які напрями вдосконалення планування витрат бюджетних установ?
38. У чому полягає економічне і соціальне значення видатків на освіту?
39. Охарактеризуйте склад видатків на освіту.
40. Як визначити обсяг витрат на фінансування загальноосвітньої школи?
41. Який склад витрат на дитячі дошкільні установи?
42. Перелічіть платні послуги державних навчальних закладів.
43. Які особливості і принципи фінансування науково-дослідних робіт?
44. Охарактеризуйте призначення і роль витрат на охорону здоров’я.
45. Яка структура витрат на охорону здоров’я?
46. Як здійснюється планування витрат установ охорони здоров’я?
47. Який порядок планування витрат бюджетів на охорону здоров’я?
48. Який склад витрат на фізичну культуру?
49. Обґрунтуйте необхідність витрат на розвиток економіки.
50. Охарактеризуйте структуру витрат бюджетів на розвиток економіки.
51. У чому суть фінансової підтримки агропромислового комплексу?
52. Яке призначення й роль малого підприємництва в економіці держави?
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53. Які напрями фінансової підтримки малих підприємств здійснюються в
Україні?
54. Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні.
55. Які джерела коштів використовуються для фінансування пенсійних
програм?
56. Який порядок фінансування закладів і установ соціального
забезпечення?
57. Як здійснюється планування видатків бюджетів на соціальний захист та
соціальне забезпечення?
58. Що таке державний борг?
59. Назвіть склад внутрішнього та зовнішнього державного боргу.
60. Які є методи управління державним боргом?
61. Що включає обслуговування державного боргу?
62. Які показники використовуються для оцінки боргового навантаження?
63. Назвіть склад видатків на міжнародну діяльність.
64. Що включають видатки на зовнішньополітичну діяльність?
65. Який склад видатків на економічну допомогу закордонним країнам?
66. Які основні резерви створюються за рахунок коштів державного
бюджету?
67. Чому виникає необхідність витрат на збереження довкілля?
68. Які джерела фінансування витрат на попередження та ліквідацію
надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха?
69. Назвіть склад видатків бюджету на охорону і раціональне використання
водних, земельних та лісних ресурсів.
70. Назвіть наявні системи виконання бюджету.
71. Охарактеризуйте основні риси казначейської системи виконання
бюджетів.
72. Які функції здійснює Державне казначейство у процесі виконання
державного бюджету за доходами і видатками?
73. Які функції виконує Державне казначейство у процесі обслуговування
місцевих бюджетів за доходами і видатками?
74. Який склад звітності про виконання бюджетів?

