
Повна назва: «Бюджетна система» 

Статус: Нормативна 

Мета:   

Метою дисципліни «Бюджетна система» є формування знань з основ 

побудови бюджетної системи України, організації роботи фінансових органів, 

підприємств, організацій, установ, органів влади і управління з фінансування 

виробничої та невиробничої сфер, соціального захисту населення, 

дотримання штатно-кошторисної дисципліни організації економічної та 

контрольної роботу на різних етапах бюджетного процесу. 

Завдання навчальної дисципліни: 

Основні завдання дисципліни: 

 вивчити теоретичні питання, що стосуються сутності Державного 

бюджету і основ побудови бюджетної системи України; 

 засвоїти порядок складання, розгляду, затвердження і виконання 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 

 вивчити порядок і методи визначення виробничих показників 

бюджетних установ; 

 засвоїти порядок планування і фінансування видатків на розвиток 

економіки, соціально-культурних заходів, управління і оборону; 

 вивчити методику і порядок призначення витрат і допомог із 

соціального страхування, соціального забезпечення і соціального захисту 

населення; 

 володіти формами і методами контрольно-економічної роботи 

фінансових органів; 

 вивчити інструктивні та законодавчі матеріали, що стосуються 

бюджетного процесу. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Бюджетна система» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 

елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  



Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та 

практичних питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в 

аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Знання та навички: 

Засвоївши дисципліну «Бюджетна система», студенти мають  

Знати: 

 сутність та основи побудови Державного бюджету України; 

 інструктивний та законодавчий матеріал, що стосується доходів, 

видатків бюджету та бюджетного процесу; 

 порядок планування доходів і видатків бюджетних установ із 

складання та затвердження кошторисів; 

 методи, форми і порядок фінансування підприємств, організацій і 

установ виробничої та невиробничої сфер; 

 організацію соціального страхування, соціального забезпечення і 

соціального захисту населення; 

 порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів; 

 організацію економічної та контрольної роботи фінансових органів. 

Вміти: 

 складати кошторис бюджетних установ; 

 перевіряти правильність розрахунків доходів і видатків по 

кошторисах; 

 виконувати роботу із складання бюджетів; 



 аналізувати звіти про виконання кошторисів видатків та звіти про 

виконання бюджетів. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 

Назви розділів 

та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Номер 

модулю 

Аудиторні Самостійна 

робота 

студента 
лекційні семінарські 

1 

Сутність, 

призначення і 

роль бюджету 

держави 

14 2 2 10 

1 

2 

Бюджет як 

основний 

фінансовий 

план держави 

14 2 2 10 

3 

Бюджетний 

дефіцит і 

джерела його 

фінансування 

14 2 2 10 

4 

Бюджетний 

устрій та 

побудова 

бюджетної 

системи 

України 

14 2 2 10 

5 

Міжбюджетні 

відносини і 

система 

бюджетного 

вирівнювання 

14 2 2 10 

6 

Система 

доходів 

бюджету 

16 4 4 8 

2 

7 

Система 

видатків 

бюджету 

16 4 4 8 

8 

Видатки 

бюджету на 

економічну 

діяльність 

держави та 

науку 

10 2 2 6 

9 Видатки 10 2 2 6 



бюджету на 

соціальний 

захист 

населення і 

соціальну сферу 

10 

Видатки 

бюджету на 

оборону та 

управління 

10 2 2 6 

11 

Видатки 

бюджету на 

обслуговування 

державного 

боргу 

10 2 2 6 

Загалом  142 26 26 90  

 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): Дисципліна «Бюджетна 

система» передбачає: 

4 кредити / 144 години 

Оцінювання та методи контролю:  

Система оцінювання роботи студента з дисципліни 

Види контролю Максимальна 

оцінка одиниці 

контролю 

Кількість 

заходів 

Всього 

максимально 

балів 

Опитування  5 3 15 

Індивідуальне 

завдання 
15 1 15 

Підсумкова  

модульна  

(контрольна) 

робота 

15 2 30 

Всього   60 

Іспит   40 

Загалом    100 

 

 



 


