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1. Коротка анотація до курсу  

В рамках курсу «Бюджетна система»: формуються теоретичні знання та практичні навички щодо управління 

бюджетними ресурсами, організації бюджетного процесу на державному і місцевому рівнях, аналізуються документи, які 

використовуються на всіх стадіях бюджетного процесу. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення 

засад побудови бюджетної системи, формування доходів та здійснення видатків державного і місцевих бюджетів, 

оцінювання результатів впливу бюджету на соціально-економічний розвиток держави. 

Основними цілями курсу «Бюджетна система» є: 

1) засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави; 

2) розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; 

3) формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм 

фінансування видатків; 

4) оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; 

5) формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом. 

Вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» сприяє здобуттю  таких компетенцій: 

К 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 

2. Мета та завдання (цілі) курсу  

Мета навчальної дисципліни «Бюджетна система» вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на 

суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю в державі в 

цілому. 

Завданням навчальної дисципліни «Бюджетна система» є засвоєння теоретичних основ формування й використання 

бюджетних коштів; розуміння засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи; формування 

теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування 

видатків; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; 

формування знань з питань функціонування державного кредиту та управління державним боргом. 
 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4. Результати навчання. 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 34 Вхідний контроль, викладення основного матеріалу,опитування, дискусія, 

ПРН2. Зберігати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПРН2.1:  вивчити теоретичні питання, що стосуються суті Державного бюджету і основ 

побудови бюджетної системи України; 

ПРН2.2:  розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури; 

ПРН2.3:  засвоїти порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного та 

місцевих бюджетів.  

ПРН5. Виявляти навички 

пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку 

показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень 

ПРН5.1:  вивчити порядок та методи визначення виробничих показників бюджетних 

установ; 

ПРН5.2:  засвоїти порядок планування і фінансування видатків на розвиток економіки, 

соціально-культурні заходи, управління тощо; 

ПРН5.3:  вивчити методику і порядок призначення виплат і компенсацій із соціального 

страхування, соціального забезпечення і соціального захисту населення; 

ПРН5.4:  володіти формами і методами контрольно-економічної роботи фінансових 

органів; 

ПРН5.5:  вивчити інструктивні та законодавчі матеріали, що стосуються бюджетного 

процесу. 

ПРН10. Демонструвати 

навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності 

організації 

ПРН10.1:  здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) ; 

ПРН10.2:  володіти головними методологічними та методичними питаннями побудови 

бюджетної системи; 

ПРН10.3:  володіти навичками формування та виконання бюджетів та здійснення контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства; 

ПРН10.4: вміти застосувати основні інструменти управління командною роботою в 

сучасних економічних умовах. 



бесіда, підсумковий контроль. 

Практичні заняття 40 Опитування, тестування, письмова індивідуальна робота, метод 

«мозкового штурму», ділова гра, тренінги, репродуктивні і проблемно-

пошукові роботи. 

Самостійна робота 151 Написання наукової роботи, складання словника основних термінів, 

моніторинг курсу валют, робота в системі дистанційного навчання, огляд 

наукових періодичних видань, робота з базою даних: 

http://www.ukrstat.gov.ua та https://smida.gov.ua.  

Всього 225 (7,5 кредитів) Підсумковий контроль: Іспит 
 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 4 8 (весна) 015  Професійна освіта (Сфера обслуговування) 

ОПП Професійна освіта (Управління 

підприємствами сфери послуг) 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – «Економічна теорія», «Статистика», «Макроекономіка» та ін. 
 

8. Постреквізити –   
 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, які 

розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання, за допомогою програми 

MS Excel  проводиться розрахунок показників та аналізується діяльність підприємств; за допомогою програми  MS Visio  

розробляються стратегічні механізми розвитку суб’єктів господарювання на макро- та мікрорівнях; за допомогою MS Word 

складаються звіти з проведеної роботи. 

10. Політики курсу. 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view


3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Економічний зміст бюджету 

1 

Лекція 1 Тема 1. Економічний зміст бюджету та його роль у розвитку суспільства. 4 

Практичне 

заняття 1 

Диспут. Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 8 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 1, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

25 

2 

Лекція 2 Тема 2.  Економічна політика і функціонування бюджетного механізму. 6 

Практичне 

заняття 2 

Диспут. Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 8 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 2, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи  

25 

3 

Лекція 3 Тема 3. Система оподаткування в Україні. 6 

Практичне 

заняття 3 

Диспут. Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 4 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 3, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

24 

Всього за змістовий модуль 1 – 110 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 20 год., СР – 74 год.) 

Змістовий модуль 2. Державний бюджет України 

4 

Лекція 4 Тема 4. Державний бюджет України. 6 

Практичне заняття 

4  

Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 6 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 7, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

20 

https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


5 

Лекція 5 Тема 5. Бюджетне планування. 4 

Практичне заняття 

5 

Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 6 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 8, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

20 

6 

Лекція 6 Тема 6. Фінансування видатків за бюджетними призначеннями. 4 

Практичне заняття 

6  

Розв’язання ситуаційних завдань. Підготовка доповідей та рефератів. 4 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 9, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

20 

7 

Лекція 7 Тема 7. Державний кредит і державний борг України та виконання бюджету 4 

Практичне заняття 

7 

Управління трудовим колективом. Керівництво в організації. Розв’язання 

ситуаційних та розрахункових  задач.  Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна 

робота 

Опрацювання теми 10, підготовка до практичних занять, самоперевірка, виконання 

завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи. 

17 

Всього за змістовий модуль 2 – 115 год. (лекцій – 18 год., ПЗ –20 год., СР – 77 год.) 

Всього з навчальної дисципліни  –225 год. (лекцій – 34 год., ПЗ – 40 год., СР – 151 год.) 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях (або їх відпрацювання) 0-5 

2.  Робота на практичних  заняттях( або їх відпрацювання) 0-30 

3. Написання тез доповіді на конференцію УІПА 0-5 

4. Складання тлумачного словника на англійській мові 0-5 

5. Підготовка та написання реферату або доповіді  0-3 

6. Самостійна робота (тестування) 0-25 

7.  Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за наукову роботу не менше, ніж 10 балів з 22 можливих. 

3) Оцінка за виконання завдання з аналізу курсу валют  не менше, ніж 3 балів з 10 можливих. 

4) Оцінка за складення словника не менше, ніж 3 балів з 10 можливих. 

5) Робота студента впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

13. Питання до екзамену 

1. Розкрийте зміст бюджетного устрою та охарактеризуйте його принципи. 

 2. Поясніть зміст та значення державного бюджету.  

3. Розкрийте роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку України.  

4. Розкрийте зміст бюджетного процес в Україні.  

5. Розкрийте стадії бюджетного процесу. 

 6. Розкрийте зміст бюджетного процесу відповідно до бюджетного кодексу України.  

7. Охарактеризуйте функції бюджету та їх використання в суспільному виробництві. 

 8. Поясніть суть бюджету як основного фінансового плану держави.  



9. Охарактеризуйтесь стан бюджету та фактори які на нього впливають.  

10. Розкрийте зміст бюджетну систему України відповідно до Бюджетного кодексу України.  

11. Назвіть законодавчу і нормативну бази функціонування бюджетної системи.  

12. Поясніть суть бюджетного права та його роль у побудові бюджетної системи України.  

13. Перелічіть склад бюджетної системи України, її адміністративнотериторіальний розподіл. Охарактеризуйте види 

бюджетів.  

14. Розкрийте роль та призначення Державного (центрального) бюджету України та зведеного бюджету.  

15. Визначте суть місцевих бюджетів, охарактеризуйте їх види. Опишіть порядок розподілу доходів та видатків між 

ланками бюджетної системи.  

16. Назвіть принципи побудови бюджетної системи.  

17. Розкрийте сутність правовог регулювання формування доходів.  

18. Охарактеризуйте основні принципи формування доходів бюджету.  

19. Розкрийте зміст та дайте характеристику доходів бюджету.  

20. Назвіть склад, структуру та джерела формування доходів бюджету України.  

21. Охарактеризуйте основні принципи формування доходів бюджету.  

22. Охарактеризуйте поточні видатки і видатки розвитку та напрями їх використання.  

23. Охарактеризуйте методи бюджетного фінансування: пряме бюджетне фінансування, трансферти, бюджетні позики.  

24. Дайте загальну характеристику податкових надходжень бюджету. Охарактеризуйте види непрямих податків, їх роль 

у доходах бюджету.  

25. Поясніть суть прямого оподаткування та охарактеризуйте його види. В чому полягає значення прямих податків у 

формуванні доходів бюджету?  

26. Охарактеризуйте неподаткові доходи бюджету: доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні 

збори і платежі, доходи від не комерційного і побічного продажу, надходження від штрафів і фінансових санкцій та інші 

неподаткові надходження бюджету.  

27. Назвіть склад доходів від операцій з капіталом. Розкрийте зміст офіційних трансфертів.  

28.Перелічіть форми державного фінансування бюджету.  

29.Поясніть умови здійснення державних запозичень.  

30.Охарактеризуйте функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Розкрийте роль видатків бюджету 

у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.  

31. Охарактеризуйте функціональну, відомчу та економічну класифікацію бюджетних видатків.  

32. Перелічіть методи планування та фінансування видатків бюджету. Охарактеризуйте нормативний метод і проблеми 

його застосування. В чому полягає взаємозв’язок доходів і видатків бюджету?  



33. Поясніть суть коефіцієнта обслуговування при обслуговуванні зовнішнього і внутрішнього боргів.  

34. Охарактеризуйте структуру та склад видатків бюджету: видатки на економічну діяльність; на соціальний захист 

населення та соціальну сферу; на освіту та науку; на оборону, управління та обслуговування державного боргу.  

35. Розкрийте зміст резервного фонду Кабінету Міністрів України.  

36. Перелічіть принцип ефективності використання бюджетних асигнувань у бюджетному фінансуванні.  

37. Розкрийте суть дохідної частини місцевого бюджету: загальний, спеціальний та резервний фонди.  

38. Перелічіть склад доходів місцевих бюджетів, що закріплюються.  

39. Перелічіть критерії класифікації фінансування бюджету.  

40. Перелічіть основні джерела отримання фінансових ресурсів, необхідні для покриття дефіциту бюджету.  

41. Поясніть напрями витрачання фінансових ресурсів, які утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над 

його видатками.  

42. Розкрийте зміст комунальної власності як матеріальної основи місцевого самоврядування.  

43. Розкрийте сутність спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування. 4 

4. Розкрийте зміст фінансування за типом кредитора: за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань.  

45. Розкрийте зміст фінансування за типом боргового зобов’язання: за засобами, які використовуються для фінансування 

дефіциту або профіциту.  

46. Перелічіть трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам. 

 47. Охарактеризуйте міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.  

48. Розкрийте сутність державного боргу. Охарактеризуйте види державного боргу. Розкрийте суть зовнішнього та 

внутрішнього державних боргів: особливості утворення та напрями фінансування.  

49. Перелічіть нормативно-правове регулювання обслуговування і погашення державного боргу.  

50. Які особливості обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу?  

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Єпіфанов А. О.  Регіональна економіка: навч. посібник для екон. фак-тів вищих навч. Закладів / А. О. Єпіфанов, і. 

В. Сало. - 2-ге вид.. - Київ: Наукова думка, 2000. - 344 с. 

2. Базилевич, В. Д..  Державні фінанси: навч. посібник/ В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; заг. ред. д-ра екон. наук., 

проф. В. Д. Базилевича. - Київ: Атiка, 2002. - 368 с. 

3. Бюджетна система: навч. посібник для вищих навч. закладів/ Л. О. Омелянович [та інші]; Донецький держ. ун-т 

економіки і торгівлі. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 256 с. 



4.   Бюджетна система: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц./ В. М. Опарін [та ін.]; Київ. нац. екон. ун-

т. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - Київ: КНЕУ, 2002. - 336 с. 

5. Бюджетний менеджмент: навч. посібник/ Л. В. Панкевич [та ін.]. - Київ: Знання, 2006. - 294 с.  

6. Управління ресурсами: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Л. О. Болтянська, Л. О. Андрєєва, О. І. Лисак. - 

Херсон: Олді-плюс, 2015. - 668 с. 

7.  Гавловська, Н. І.  Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: оцінювання, 

моделювання, механізм забезпечення: монографія/ Н. І. Гавловська. - Хмельницький: Мельник А. А., 2016. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Бюджетна система: метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 7.01010430 Проф. освіта. Економіка, спеціалізація 

Економіка підприємства, маркетинг і менеджмент/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та організації діяльності суб'єктів 

господарювання; упоряд. В. І. Чобіток. - Харків: УІПА, 2013. - 18 с. 

2. Потенціал підприємства: формування і оцінка: навч. посібник/ В. В. Прохорова, В. І. Чобіток. - Харків: НТМТ, 2013. 

- 212 с. 
3. Науковий журнал «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка» Ел.ресурс: 

https://amtp.org.ua/index.php/journal2\ 

4. International Journal of Engineering and Technology(UAE Ел. ресурс: 

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19843 

5. MATEC Web of Conferences. Ел. ресурс: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-

UkrSURT2019_01002/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01002.html  

6. International Journal of Recent Technology and Engineering. Ел. ресурс: http://www.ijrte.org/wp-

content/uploads/papers/v8i3c/C10431183C19.pdf 
 

Інформаційні ресурси 

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 

2. http://uk.wikipedia.org/wiki 

3. smida.gov.ua 

4. www.ukrstat.gov.ua 

5. http://uo.uipa.edu.ua/ 

 

Зміст силабусу відповідає програмі навчальної дисципліни 

Завідувач кафедри ______________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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