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Опис дисципліни 

Дисципліна «Бюджетна система» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування теоретичних 

знань щодо сутності та призначення бюджету держави як інструменту регулювання соціально-

економічних процесів, особливостей організації і функціонування бюджетної системи, 

діагностування її стану, формування і реалізації бюджетної політики, здійснення фіскального 

регулювання, організації бюджетного процесу на державному і місцевому рівнях, використання 

сучасних технологій бюджетування, управління бюджетними ресурсами та набуття практичних 

навичок використовувати одержані знання для обґрунтування складних професійних рішень і 

вирішення проблем під час професійної діяльності в умовах невизначеності, ризиків та динамічних 

змін у сфері фінансів.  

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 

1. Сутність, 

призначення і роль 

бюджету держави 

Знати бюджетну термінологію, розуміти 

соціально-економічну сутність бюджету, 

призначення та роль як інструменту 

державного регулювання у забезпеченні 

сталого розвитку держави, знати складові 

частини бюджету. 

Тести, 

питання 

4 / 2 

2. Бюджетна політика 

як інструмент сталого 

розвитку держави 

Знати засади формування та реалізації 

бюджетної політики, розуміти дію фінансових 

методів, інструментів, важелів, особливості 

формування і функціонування механізму 

реалізації бюджетної політики; розуміти 

принципи, методи та інструменти фіскального 

регулювання. 

Тести, 

питання 

2 / 2 

3. Бюджетний дефіцит 

і джерела його 

фінансування 

Виявляти причини, оцінювати наслідки 

виникнення бюджетного дефіциту й шукати 

джерела його фінансування. 

Тести, 

питання 

4 / 4 
4. Бюджетна система 

та засади її побудови 

Знати механізм та розуміти особливості 

функціонування бюджетної системи, володіти 

Тести, 

питання, 
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методичним інструментарієм діагностики її 

стану, вміти виявляти проблеми 

функціонування державного та місцевих 

бюджетів, бюджетні ризики та оцінювати 

їхній вплив; демонструвати навички 

обґрунтування рішень щодо нейтралізації 

негативної дії бюджетних ризиків та 

визначення тенденцій функціонування 

бюджетної системи в контексті реформування 

публічних фінансів. 

практичні 

завдання 

2 / 2 

5. Бюджетний процес: 

теоретичні та 

організаційні засади 

Знати організаційні засади, послідовність 

стадій та способи забезпечення прозорості 

бюджетного процесу, методи залучення 

громадськості до бюджетного процесу. 

Тести, 

питання 

4 / 2 
6. Технології 

бюджетування 

Вміти застосовувати сучасні технології 

бюджетування у бюджетному процесі на 

державному та місцевому рівнях та 

інструменти інклюзивного, проектного і 

транспарентного підходів під час управління 

бюджетними ресурсами. 

Тести, 

питання, 

завдання для 

ситуативного 

моделювання 

4 / 4 
7. Бюджетний процес 

на державному рівні 

Вміти застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для формування та 

аналізу основних документів, які 

використовуються у бюджетному процесі на 

державному рівні, знати послідовність стадій 

бюджетного процесу та основні функції його 

учасників. 

Тести, 

питання, 

завдання для 

ситуативного 

моделювання 

4 / 4 
8. Бюджетний процес 

на місцевому рівні 

Вміти застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для формування та 

аналізу основних документів, які 

використовуються у бюджетному процесі на 

місцевому рівні, знати послідовність стадій 

бюджетного процесу та основні функції його 

учасників. 

Тести, 

питання, 

завдання для 

ситуативного 

моделювання 

2 / 2 

9. Організація та 

методика здійснення 

контролю за 

дотриманням 

бюджетного 

законодавства 

Знати бюджетне законодавство, володіти 

методичним інструментарієм здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

6 / 4 
10. Система доходів 

бюджету 

Розуміти соціально-економічну сутність та 

знати класифікацію доходів бюджету, 

здатність аналізувати та планувати доходи 

державного і місцевих бюджетів України; 

пропонувати обґрунтовані рішення щодо 

формування бюджетних ресурсів. 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

4 / 2 

11. Міжбюджетні 

відносини та система 

міжбюджетних 

трансфертів 

Здатність виявляти й аналізувати причини 

фіскальних дисбалансів, розраховувати 

міжбюджетні трансферти та володіти 

інструментарієм здійснення бюджетного 

регулювання. 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

6 / 2 
12. Система видатків 

бюджету 

Розуміти соціально-економічну сутність та 

знати класифікацію видатків бюджету, 

здатність аналізувати та планувати видатки 

Тести, 

питання, 

практичні 



державного і місцевих бюджетів України; 

пропонувати обґрунтовані рішення щодо 

використання бюджетних ресурсів. 

завдання 

2 / 2 

13. Видатки бюджетів 

на реалізацію 

управлінської та 

оборонної функцій 

держави 

Знати функціональне призначення, 

особливості планування та здійснення 

видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави, 

вміти здійснювати їх аналіз. 

 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

4 / 2 

14. Видатки бюджетів 

на реалізацію 

соціальної функції 

держави 

Знати функціональне призначення, 

особливості планування та здійснення 

видатків бюджетів на реалізацію соціальної 

функції держави, вміти здійснювати їх аналіз. 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

2 / 2 

15. Витрати бюджетів 

на реалізацію 

економічної функції 

держави 

Знати функціональне призначення, 

особливості планування та здійснення витрат 

бюджетів на реалізацію економічної функції 

держави, вміти здійснювати їх аналіз. 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 

2 / 2 

16. Витрати бюджетів, 

пов’язані з 

управлінням 

державним та 

місцевим боргом 

Знати функціональне призначення, 

особливості планування та здійснення витрат 

бюджетів, пов’язаних з управлінням 

державним та місцевим боргом, вміти 

здійснювати їх аналіз. 

 

Тести, 

питання, 

практичні 

завдання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Бюджетна система» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; наукова дискусія; інші види індивідуальних і групових завдань; 

екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання усіх видів завдань студентами і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

проводиться в установленому порядку.  

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час проведення контрольних 

заходів заборонені. Під час контрольного заходу студент може користуватися лише дозволеними 

допоміжними матеріалами або засобами, йому забороняється в будь-якій формі обмінюватися 

інформацією з іншими студентами, використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти 

контрольних завдань.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись 

в дистанційній формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Бюджетна система» визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  
Заліковий модуль 4 

(екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитування під час 

заняття  

(теми 1–9) – 5 балів 

за тему – макс. 45 

балів. 
 

Модульна робота  

– макс. 55 балів. 

Опитування під час 

заняття  

(теми 10–16) – 5 

балів за тему – макс. 

35 балів. 
 

Модульна робота – 

макс. 65 балів. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 
 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 
 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів. 

Тестові завдання  

(10 тестів по 2 бали 

за тест) – макс. 20 

балів. 
 

Задачі (2 задачі) – по  

30 балів, макс. 60 

балів. 
 

Теоретичне питання  

– макс. 20 балів. 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 

https://cost.ua/
https://spending.gov.ua/new/
https://public.tableau.com/app/profile/ulead/viz/_16360623127390/sheet0

