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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Бюджетна система” складена відповідно до освітньопрофесійної (освітньо-наукової) програми підготовки
___ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальність __074 Публічне управління та адміністрування__
спеціалізація____ Публічне управління та адміністрування____________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання студентам теоретичних та
практичних знань з організації та функціонування бюджетної системи на основі вивчення
сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство, розкриття законів
побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичних засад системи державного
фінансового регулювання в ринковій економіці.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- вивчення теоретичних основ формування і використання бюджету держави,
бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;
- вивчення місця та ролі бюджету в фінансовій системі;
- засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави;
- засвоєння теоретичних та практичних знань щодо організації виконання дохідної
та видаткової частин бюджету;
- оволодіння знаннями щодо механізму складання, затвердження та виконання
бюджету;
- формування знань з питань державного кредиту та управління державним боргом;
- вивчення процесу формування та розподілу міжбюджетних трансфертів.
1.3. Кількість кредит:в 4
1.4. Загальна кількість годин: 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
3-й
5-й
32 год.
32 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
Семестр
5-й
Лекції
12 год.
Практичні, семінарські заняття
4 год.

Лабораторні заняття
-

Самостійна робота

51 год.

99 год.
Індивідуальні завдання

5 год.

5 год.

1.6. Заплановані результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: сутність, функції, структуру бюджету держави, історію формування
бюджетних відносин, будову бюджетної системи України, принципи бюджетного устрою,
етапи бюджетного процесу (складання, розгляд, затвердження, виконання), функції
органів управління бюджетним процесом, процес формування доходної та видаткової
частин державного та місцевих бюджетів, сутність міжбюджетних відносин;
вміти: вирізняти роль бюджету в системі відтворення та розподілу фінансових
ресурсів держави, аналізувати сучасні бюджетні відносини та виявляти їх недоліки,
моделювати нормальну та кризову фінансові ситуації, будувати моделі фінансових
відносин, виявляти фактори впливу на бюджетний дефіцит та шляхи його покриття,
будувати структурно-логічні схеми основних податків, аналізувати можливості і
необхідність залучення зовнішніх ресурсів для виконання функцій держави, будувати
моделі повернення державного боргу (внутрішнього та зовнішнього).
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Економічний зміст та складові бюджетної системи
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
1. Бюджет як економічна категорія.
2. Функції бюджету та його роль в державі.
3. Бюджетна політика держави.
4. Бюджетний механізм.
Тема 2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи
1. Основи бюджетного устрою держави.
2. Сутність та структура бюджетної системи.
3. Принципи організації бюджетної системи.
Тема 3. Бюджет як головний фінансовий план держави
1. Місце державного та місцевих бюджетів в системі фінансових планів України.
2. Призначення та структура бюджетної класифікації.
3. Сутність, принципи та методи бюджетного планування.
Тема 4. Державний бюджет України
1. Призначення і роль Державного бюджету України.
2. Доходи Державного бюджету України.
3. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України.
Тема 5. Місцеві бюджети
1. Місцеві бюджети як ланка бюджетної системи.
2. Доходи місцевих бюджетів України.
3. Видатки місцевих бюджетів України.

Тема 6. Міжбюджетні відносини
1. Сутність міжбюджетних відносин, їх характеристика та регулювання.
2. Види міжбюжетних трансфертів.
3. Вирівнювання платоспроможності місцевих бюджетів.
4. Міжбюджетні субвенції.
Тема 7. Бюджетний процес
1. Загальні основи бюджетного процесу.
2. Учасники бюджетного процесу.
3. Складання, розгляд та затвердження проекту Державного та місцевих бюджетів
України.
4. Виконання бюджету.
5. Складання і затвердження звіту про виконання бюджету.
Розділ 2. Основні напрями видатків бюджету
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
1. Видатки бюджету на розвиток економіки держави.
2. Бюджетне фінансування науки.
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
1. Видатки бюджетів на соціальний захист.
2. Видатки бюджету на освіту.
3. Видатки бюджету на охорону здоров’я.
Тема 10. Видатки бюджету на управління та оборону
1. Характер і зміст видатків бюджету на державне управління.
2. Видатки держбюджету на оборону: їх склад та специфіка.
Тема 11. Дефіцит, профіцит бюджету та державний борг
1. Профіцит бюджету. Сутність, форми та види бюджетного дефіциту.
2. Методи фінансування бюджетного дефіциту.
3. Бюджетна класифікація фінансування бюджету.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і
тем

Кількість годин
усього

1

денна форма
у тому числі
усього
л п лаб. інд. с.р.

заочна форма
у тому числі
л
п лаб. інд.

2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
Розділ 1. Економічний зміст та складові бюджетної системи
Тема 1. Сутність,
13
4 4 5
11,5
1
0,5 призначення та
роль бюджету
держави
Тема 2. Бюджетний 9
2 2 1
4
10
1
устрій та побудова
бюджетної системи
Тема 3. Бюджет як 9
2 2 5
10
1
-

12

с.
р.
13

-

10

1

8

-

9

головний
фінансовий план
держави
Тема 4. Державний
бюджет України
Тема 5. Місцеві
бюджети
Тема 6.
Міжбюджетні
відносини
Тема 7. Бюджетний
процес
Разом за розділом 1
Тема 8. Видатки
бюджету на
економічну
діяльність держави
та науку
Тема 9. Видатки
бюджету на
соціальний захист
населення і
соціальну сферу
Тема 10. Видатки
бюджету на
управління та
оборону
Тема 11. Дефіцит,
профіцит бюджету
та державний борг
Разом за розділом 2
Усього годин
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

14

4

4

-

1

5

11,5

1

0,5 -

1

9

14

4

4

-

1

6

11,5

1

0,5 -

1

9

13

4

4

-

-

5

11,5

1

0,5 -

-

10

12

4

4

-

-

4

12,5

2

0,5 -

-

10

84
24 24 3
33 78,5
8
2,5 Розділ 2. Основні напрями видатків бюджету
9
2 2 1
4
10,5
1
0,5 -

3

65

1

8

9

2

2

-

1

4

10,5

1

0,5 -

1

8

9

2

2

-

-

5

10

1

-

-

-

9

9

2

2

-

-

5

10,5

1

0,5 -

-

9

36
120

8 8 32 32 -

2
5

18
51

41,5
120

4
12

1,5 4
-

2
5

34
99

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
денна заочна
форма форма
Сутнісна характеристика бюджету та його роль у розвитку
4
0,5
держави
Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи
2
Бюджет в системі фінансових планів держави
2
Структура Державного бюджету України, особливості
4
0,5
формування його дохідної та видаткової частин
Місцеві бюджети в бюджетній системі України
4
0,5
Формування та регулювання міжбюджетних відносин
4
0,5
Зміст бюджетного процесу на державному та місцевому рівні
4
0,5
Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
2
0,5
Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну
2
0,5
сферу

10
11

Видатки бюджету на управління та оборону
Дефіцит, профіцит бюджету та державний борг
Разом

2
2
32

0,5
4

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин
денна заочна
форма форма
Історія виникнення та сутність бюджету.
2
3
Роль бюджету у економічному розвитку держави.
2
3
Роль бюджету у соціальному розвитку держави.
2
3
Характеристика основних напрямів бюджетної політики щодо
2
3
доходів та видатків.
Характеристика основних напрямів бюджетної політики щодо
2
3
соціального захисту населення.
Бюджетна політика в країнах світу та використання зарубіжного
2
3
досвіду в Україні
Бюджетна система України: становлення та розвиток.
2
3
Бюджетна децентралізація в Україні.
2
3
Бюджетна система України та однієї із зарубіжних країн
2
4
(порівняльна характеристика).
Особливості бюджетного планування в Україні.
2
4
Застосування програмно-цільового методу у бюджетному
2
4
плануванні.
Світовий досвід бюджетного планування.
2
4
Бюджетна класифікація як систематизація згрупування доходів і
2
4
видатків бюджету.
Податки як основне джерело доходів бюджету.
2
4
Роль неподаткових надходжень в доходах бюджету.
2
4
Особливості фінансування проектів регіонального розвитку за
2
4
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Управління коштами резервного фонду Державного бюджету
2
4
України.
Місцеве самоврядування: система, принципи побудови.
2
4
Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному
2
4
розвитку території.
Особливості формування і використання бюджету об’єднаної
2
4
територіальної громади.
Бюджет розвитку громади: досвід та можливості.
2
4
Бюджет участі громади: сутність та нові можливості.
2
4
Роль і завдання Міністерства фінансів України у бюджетному
2
4
процесі.
Організаційна структура та функції Державної казначейської
2
4
служби України.
Суть казначейського виконання Державного бюджету.
2
4
Механізми та форми участі громадськості у бюджетному процесі.
2
4
Шляхи підвищення прозорості бюджетного процесу.
2
4
Контроль у бюджетному процесі.
2
4
Разом
56
104

6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи за темами курсу.
7. Методи контролю
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після
закінчення вивчення дисципліни.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного
контролю: розв’язання тестових та контрольних завдань; участь у дискусіях на
семінарських заняттях.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми проміжного
контролю: вирішення ситуаційних завдань; вирішення задач.
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового
контролю: залік.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота,
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
навчальним планом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
Т9 Т10 Т11
30
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
7
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Сума

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90 – 100
70-89
зараховано

50-69

не зараховано

1-49
9. Рекомендована література

Основна література
1. Бюджетна система: навч. посіб. / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко
В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.

2. Бюджетна система: навч. посіб. Друге видання, перероблене і доповнене / І.Л.
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