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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Бюджетна система» 

 

1. Опис дисципліни «Бюджетна система» 

Дисципліна 

«Бюджетна система» 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань –  

07 Управління та адміністрування 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл професійної 

підготовки 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових  

модулів – 4 

Спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

Рік підготовки: 

Денна – третій 

Заочна – третій 

Семестр: 

Денна – шостий 

Заочна – шостий 

Кількість  змістових 

модулів – 2  

Освітньо-професійна програма – 

Митна та податкова справа 

Лекції: 

Денна – 56 год 

Заочна – 8 год 

Практичні заняття: 

Денна – 42 год 

Заочна – 4 год 

Загальна кількість  

годин – 150 

Ступінь вищої освіти  – бакалавр 

 

Самостійна робота: 

Денна – 32 год 

Заочна – 138 год 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 14 год 

Індивідуальна робота : 

Денна – 6 год 

Тижневих годин – 

10,7 год., з них 

аудиторних – 7 год. 

 
Вид підсумкового контролю 

– екзамен 
 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 
Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань щодо сутності та 

призначення бюджету держави як інструменту регулювання соціально-економічних процесів, 

особливостей організації і функціонування бюджетної системи, діагностики 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.  

Предмет дисципліни – теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи, 

формування і використання бюджетних ресурсів, формування і реалізації бюджетної політики, 

здійснення фіскального регулювання, організації бюджетного процесу на державному і місцевому 

рівнях, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 
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2.2. Завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетна система» є: 

− вивчити бюджетну термінологію, зрозуміти соціально-економічну сутність бюджету, 

призначення та роль як інструменту державного регулювання у забезпеченні сталого інклюзивного 

розвитку держави, вивчити складові частини бюджету; 

− ознайомитися із засадами формування та реалізації бюджетної політики, зрозуміти 

дію фінансових методів, інструментів, важелів, вивчити механізм реалізації бюджетної політики; 

розуміти принципи, методи та інструменти фіскального регулювання; 

− розвинути вміння виявляти причини, оцінювати наслідки виникнення бюджетного 

дефіциту й шукати джерела його фінансування; 

− вивчити механізм та зрозуміти особливості функціонування бюджетної системи, 

навчитися діагностувати її стан, виявляти проблеми функціонування державного та місцевих 

бюджетів, бюджетні ризики та оцінювати їхній вплив; розвинути навички обгрунтування рішень 

щодо нейтралізації негативної дії бюджетних ризиків та визначення тенденцій функціонування 

бюджетної системи в контексті реформування публічних фінансів; 

− ознайомитися із організаційними засадами, послідовністю стадій та способами 

забезпечення прозорості бюджетного процесу, засвоїти методи залучення громадськості до 

бюджетного процесу; 

− набути вміння застосовувати сучасні технології бюджетування у бюджетному процесі 

на державному та місцевому рівнях та інструменти інклюзивного, проектного і транспарентного 

підходів під час управління бюджетними ресурсами; 

− розвинути навички застосування сучасного інформаційного та програмного 

забезпечення для формування та аналізу основних документів, які використовуються у бюджетному 

процесі на державному та місцевому рівнях, ознайомитися із послідовністю стадій бюджетного 

процесу та основними функціями його учасників; 

− вивчити бюджетне законодавство, засвоїти засади та розвинути навички здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 

− зрозуміти соціально-економічну сутність та вивчити класифікацію доходів бюджету, 

навчитися аналізувати та планувати доходи державного і місцевих бюджетів України;  

− розвинути вміння виявляти й аналізувати причини фіскальних дисбалансів, зрозуміти 

методи бюджетного регулювання та навчитися розраховувати міжбюджетні трансферти; 

− зрозуміти соціально-економічну сутність та вивчити класифікацію видатків бюджету, 

навчитися аналізувати та планувати видатки державного і місцевих бюджетів України;  

− ознайомитися з функціональним призначенням, особливостями планування та 

здійснення видатків бюджетів на реалізацію управлінської, оборонної та соціальної функцій 

держави, навчитися здійснювати їх аналіз; 

− ознайомитися з функціональним призначенням, особливостями планування та 

здійснення витрат бюджетів на реалізацію економічної функції держави та витрат бюджетів, 

пов’язаних з управлінням державним та місцевим боргом, вміти здійснювати їх аналіз; 

− розвинути навички пропонування обгрунтованих рішень щодо формування і 

використання бюджетних ресурсів, використання теоретичних знань для розв’язання практичних 

завдань та змістовного інтерпретування отриманих результатів. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 
− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− 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); 

− здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку; 
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− здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 
Вивчення дисципліни «Бюджетна система» базується на знаннях, отриманих з таких 

дисциплін, як «Фінанси», «Податкова система» та «Іноземна мова». 

 

2.5. Програмні результати навчання. 
− знати механізм функціонування державних фінансів, у т. ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування; 

− володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); 

− розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

− володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

− застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 
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3. Програма навчальної дисципліни «Бюджетна система» 

Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Історичні аспекти виникнення бюджету. Еволюція бюджетних відносин на території 

українських земель. 

Соціально-економічна сутність, призначення та роль бюджету як інструменту державного 

регулювання у забезпеченні сталого розвитку держави. Функції держави як визначальний чинник 

формування бюджету.  

Функції бюджету як економічної категорії, їхня характеристика, взаємозв’язок і особливості 

прояву в умовах ринкових відносин. 

Місце і роль бюджету у системі фінансових планів. Бюджет як основний фінансовий план та 

його основні ознаки. Правовий характер бюджету.  

Складові бюджету. Характеристика загального та спеціального фондів бюджету. Власні 

надходження бюджетних установ та характеристика їх груп.  

Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні. 

 

Тема 2. Бюджетна політика як інструмент сталого розвитку держави 

Економічна сутність, складові та види бюджетної політики. Бюджетна стратегія і бюджетна 

тактика. Принципи бюджетної політики. 

Бюджетна політика держави. 

Бюджетна політика органів місцевого самоврядування. 

Бюджетний механізм та його роль у реалізації бюджетної політики. Структура бюджетного 

механізму та характеристика складових. Принципи формування і функціонування бюджетного 

механізму. 

Фіскальне регулювання як складова державного регулювання соціально-економічних явищ і 

процесів. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення фіскального регулювання. Принципи 

фіскального ругулювання. Інструменти та методи фіскального регулювання. 

 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит. 

Фактори, які впливають на стан бюджету. Характер бюджетної політики залежно від стану 

бюджету. 

Бюджетний дефіцит, його сутність, причини виникнення, соціально-економічні наслідки. 

Економічна природа і види дефіциту бюджету.  

Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Класифікація фінансування бюджету за типом 

кредитора та боргового зобов’язання.  

 

Тема 4. Бюджетна система та засади її побудови 

Основи бюджетного устрою. Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок. 

Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної 

системи України та їхня характеристика. Механізм та особливості функціонування бюджетної 

системи. 

Методичний інструментарій діагностики стану бюджетної системи. 

Фіскальна децентралізація та її вплив на функціонування бюджетної системи.  

Бюджетна класифікація: необхідність, сутність і характеристика підрозділів. Класифікація 

доходів бюджету, видатків та кредитування бюджету, фінансування бюджету і боргу. 

Бюджетні ризики: економічна сутність та види. Технології управління бюджетними 

ризиками. 
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Тема 5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади 

Бюджетний процес в Україні, його суть, особливості і стадії. Принципи організації 

бюджетного процесу. 

Поняття бюджетного періоду. Обставини, за яких може бути змінено бюджетний період. 

Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови. 

Учасники бюджетного процесу та характеристика їхніх функцій. Розпорядники бюджетних 

коштів, їхня класифікація, права та обов’язки.  

Прозорість (транспарентність) бюджетного процесу. Інформаційно-аналітична система 

«Прозорий бюджет». Особливості роботи на державному веб-порталі бюджету для громадян «Open 

budget» з використанням інструменту Boost-аналіз. Призначення єдиного веб порталу використання 

публічних коштів Spending, ознайомлення з його роботою. Організція роботи з веб порталами 

«Бюджети територіальних громад» та «Ціна держави». 

Участь громадськості у бюджетному процесі. 

 

Тема 6. Технології бюджетування 

Сутність та види технологій бюджетування.  

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та характеристика його складових.  

Учасницьке (партиципаторне) бюджетування та його ознаки.  

Гендерно орієнтоване бюджетування і його характеристика. 

Середньострокове бюджетне планування та особливості його застосування у бюджетному 

процесі. 

Особливості застосування інструментів інклюзивного, проектного і транспарентного 

підходів під час управління бюджетними ресурсами. 

 

Тема 7. Бюджетний процес на державному рівні 

Складання, розгляд і схвалення Бюджетної декларації. Характеристика інформації, яка 

міститься у Бюджетній декларації. Органи державної влади, які залучаються до підготовки 

Бюджетної декларації.  

Складання проекту Державного бюджету України. Характеристика інформації, яка міститься 

у проекті державного бюджету. Бюджетний запит та порядок його складання. 

Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України. 

Організація виконання державного бюджету. Складання і затвердження бюджетного 

розпису.  

Роль, завдання і функції Міністерства фінансів України у процесі виконання бюджетів. 

Виконання дохідної частини бюджетів і роль органів Державної казначейської служби 

України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України у процесі 

виконання бюджетів. 

Бюджетні призначення та асигнування, їхня характеристика. Організація здійснення 

видатків бюджетів. Функції органів Державної казначейської служби України і фінансових органів 

у процесі виконання видаткової частини бюджетів. 

Підготовка та розгляд звіту про виконання державного бюджету. 

 

Тема 8. Бюджетний процес на місцевому рівні 

Порядок складання та розгляд прогнозу місцевого бюджету. Основні положення прогнозу 

місцевого бюджету. 

Складання проекту місцевого бюджету. Рішення про місцевий бюджет та характеристика 

інформації, яка міститься у проекті рішення про місцевий бюджет. 

Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет 

Організація виконання місцевого бюджету. Характеристика стадій виконання місцевого 

бюджету. Роль місцевих фінансових органів, органів Державної казначейської служби України, 

Державної податкової служби України та Державної митної служби України у процесі виконання 

місцевих бюджетів. 

Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету. 

 



 8 

Тема 9. Організація та методика здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

Сутність та види контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Принципи 

організації контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Методи та методичні прийоми 

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Система органів бюджетного контролю в Україні. 

Поняття та види порушень бюджетного законодавства. 

Заходи, які застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені 

ними бюджетні правопорушення. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.  

 

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету. 

 

Тема 10. Система доходів бюджету 

Соціально-економічна сутність та класифікація доходів бюджету держави. Методи та 

джерела формування доходів бюджету держави. 

Склад та види доходів Державного бюджету України. 

Склад та види доходів місцевих бюджетів. 

Порядок розподілу доходів між окремими ланками бюджетної системи. 

Планування доходів державного та місцевих бюджетів. 

 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та система міжбюджетних трансфертів 

Сутність, мета та організація міжбюджетних відносин в Україні. Суб’єкти міжбюджетних 

відносин.  

Бюджетне регулювання, його необхідність та особливості здійснення. Завдання бюджетного 

регулювання. Види та методи бюджетного регулювання.  

Види міжбюджетних трансфертів та їхня характеристика. 

Дотації та порядок їх розрахунку. 

Склад бюджетних субвенцій та особливості їх надання. 

 

Тема 12. Система видатків бюджету 

Видатки бюджетів, їх соціально-економічна сутність, класифікація, принципи і порядок 

розподілу між окремими ланками бюджетної системи України. Роль видатків бюджету у 

фінансовому забезпеченні потреб сталого розвитку держави та регіонів.  

Склад і структура видатків Державного бюджету України  та місцевих бюджетів. 

Бюджетне фінансування: економічна сутність та принципи.  

Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи. Порядок складання і 

затвердження кошторисів бюджетних установ. 

 

Тема 13. Видатки бюджетів на реалізацію управлінської та оборонної функцій держави 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного та 

місцевих бюджетів на органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Видатки державного бюджету на оборону. 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

бюджету на забезпечення громадського порядку, безпеки і судової влади. 

 

Тема 14. Видатки бюджетів на реалізацію соціальної функції держави 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного та 

місцевих бюджетів на соціальний захист населення. 

Видатки державного та місцевих бюджетів на освіту. 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного та 

місцевих бюджетів на охорону здоров’я. 

Видатки державного та місцевих бюджетів на духовний і фізичний розвиток. 
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Тема 15. Витрати бюджетів на реалізацію економічної функції держави 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного та 

місцевих бюджетів на економічну діяльність. Бюджетне кредитування економіки. 

Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного та 

місцевих бюджетів на науку. 

 

Тема 16. Витрати бюджетів, пов’язані з управлінням державним та місцевим боргом 

Організація здійснення державних та місцевих запозичень. 

Види державного та місцевого боргу. 

Планування видатків бюджетів на обслуговування державного та місцевого боргу. 

Порядок здійснення платежів з обслуговування і погашення державного та місцевого боргу. 

Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури. 
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4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Бюджетна система»  

(денна форма навчання) 

Тема 

Години 

Контрольні 

заходи Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

СРС ІРС 
Тренінг, 

КПІЗ 

Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у забезпеченні сталого розвитку держави. 

Тема 1. Сутність, призначення і 

роль бюджету держави 

4 4 2 

1 

7 
Поточне 

опитування 

Тема 2. Бюджетна політика як 

інструмент сталого розвитку 

держави 

4 2 2 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і 

джерела його фінансування 

2 2 2 

Тема 4. Бюджетна система та 

засади її побудови 

4 4 2 

1 Тема 5. Бюджетний процес: 

теоретичні та організаційні засади 

2 2 2 

Тема 6. Технології бюджетування 4 2 2 

Тема 7. Бюджетний процес на 

державному рівні  

4 4 2 

1 

Тема 8. Бюджетний процес на 

місцевому рівні 

4 4 2 

Тема 9. Організація та методика 

здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного 

законодавства  

2 2 2 

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету. 

Тема 10. Система доходів бюджету 6 4 2 

1 

7 
Поточне 

опитування 

Тема 11. Міжбюджетні відносини 

та система міжбюджетних 

трансфертів 

4 2 2 

Тема 12. Система видатків бюджету 6 2 2 

1 

Тема 13. Видатки бюджетів на 

реалізацію управлінської та 

оборонної функцій держави 

2 2 2 

Тема 14. Видатки бюджетів на 

реалізацію соціальної функції 

держави 

4 2 2 

Тема 15. Витрати бюджетів на 

реалізацію економічної функції 

держави 

2 2 2 

1 
Тема 16. Витрати бюджетів, 

пов’язані з управлінням державним 

та місцевим боргом 

2 2 2 

Всього 56 42 32 6 14  



 11 

(заочна форма навчання) 

 

Тема Години 

Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

СРС 

Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у забезпеченні сталого розвитку держави. 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

4 2 

10 

Тема 2. Бюджетна політика як інструмент сталого розвитку 

держави 

10 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 10 

Тема 4. Бюджетна система та засади її побудови 10 

Тема 5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади 5 

Тема 6. Технології бюджетування 5 

Тема 7. Бюджетний процес на державному рівні  8 

Тема 8. Бюджетний процес на місцевому рівні 8 

Тема 9. Організація та методика здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства 

10 

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету. 

Тема 10. Система доходів бюджету 

4 2 

10 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та система міжбюджетних 

трансфертів 

10 

Тема 12. Система видатків бюджету 10 

Тема 13. Видатки бюджетів на реалізацію управлінської та 

оборонної функцій держави 

8 

Тема 14. Видатки бюджетів на реалізацію соціальної функції 

держави 

10 

Тема 15. Витрати бюджетів на реалізацію економічної функції 

держави 

10 

Тема 16. Витрати бюджетів, пов’язані з управлінням державним та 

місцевим боргом 

4 

Всього 8 4 138 

 

5. Тематика практичних занять з дисципліни  «Бюджетна система» 

 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

Практичне заняття 1, 2. 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Мета: ознайомлення із сутністю, функціями, призначенням бюджету держави; характерними 

рисами та складовими бюджету як основного фінансового плану держави; складом та розвитком 

бюджетного законодавства; володіння технологіями, методами та інструментами управління 

бюджетними ресурсами. 

Питання для обговорення: 

1. Історичні аспекти виникнення бюджету. 

2. Соціально-економічна сутність, призначення та роль бюджету у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

3. Функції бюджету як економічної категорії. 

4. Складові частини та характерні риси бюджету як основного фінансового плану 

держави. 

5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні. 

Дискусійне обговорення сутності і функцій бюджету держави. 
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Практичне заняття 3. 

Тема 2. Бюджетна політика як інструмент сталого розвитку держави 

Мета: ознайомлення із сутністю, складовими, принципами, особливостями формування і 

реалізації бюджетної політики, призначенням бюджетного механізму, його структурою та 

принципами формування і функціонування; оволодіння навиками застосування знання 

законодавства у сфері фіскального регулювання. 

Питання для обговорення: 

1. Економічна сутність, складові та види бюджетної політики. 

2. Принципи бюджетної політики. 

3. Бюджетний механізм та його роль у реалізації бюджетної політики. 

4. Принципи формування і функціонування бюджетного механізму. 

5. Фіскальне регулювання як складова державного регулювання соціально-економічних 

явищ і процесів. 

6. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення фіскального регулювання. 

7. Принципи, інструменти та методи фіскального регулювання. 

Дискусійне обговорення векторів бюджетної політики в умовах пандемічних шоків та війни 

в Україні; особливостей використання податків як інструментів фіскального регулювання. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Мета: ознайомлення із показниками, які характеризують стан бюджету; сутністю, причинами 

виникнення, наслідками та джерелами фінансування бюджетного дефіциту. 

Питання для обговорення: 

1. Бюджетний дефіцит та профіцит як показники стану бюджету.  

2. Причини виникнення, види та соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. 

3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

Дискусійне обговорення переваг та недоліків боргового фінансування; впливу податків на 

бюджетний дефіцит. 

 

Практичне заняття 5, 6. 

Тема 4. Бюджетна система та засади її побудови 

Мета: ознайомлення із характеристикою основних ланок бюджетної системи держави, 

особливостями бюджетного устрою; суттю і складом бюджетної класифікації; видами бюджетних 

ризиків та технологіями управління ними. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та склад бюджетної системи України. 

2. Принципи побудови бюджетної системи. 

3. Механізм та особливості функціонування бюджетної системи. 

4. Методичний інструментарій діагностики стану бюджетної системи. 

5. Фіскальна децентралізація та її вплив на функціонування бюджетної системи.  

6. Бюджетна класифікація та її зміст. 

7. Бюджетні ризики: економічна сутність, види та управління. 

Дискусійне обговорення сучасних викликів та проблем функціонування і розвитку 

бюджетної системи. 

Практичні завдання щодо діагностики стану бюджетної системи. 

 

Практичне заняття 7. 

Тема 5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади 

Мета: засвоєння сутності та ознайомлення із стадіями бюджетного процесу; ознайомлення з 

функціями учасників бюджетного процесу, функціями та видами розпорядників бюджетних коштів, 

порядком участі громадськості у бюджетному процесі. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та принципи організації бюджетного процесу. 

2. Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови. 
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3. Учасники бюджетного процесу та характеристика їхніх функцій.  

4. Прозорість (транспарентність) бюджетного процесу. 

5. Участь громадськості у бюджетному процесі. 

Дискусійне обговорення: необхідності та проблем залучення громадськості до бюджетного 

процесу; проблем та шляхів застосування інструментів інклюзивного та транспарентного підходів 

у бюджетному процесі. 

 

Практичне заняття 8. 

Тема 6. Технології бюджетування 

Мета: ознайомлення із сутністю та видами технологій бюджетування, володіння навиками 

використання сучасних технологій бюджетування у бюджетному процесі на державному і 

локальному рівнях. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та види технологій бюджетування.  

2. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та характеристика його складових.  

3. Учасницьке (партиципаторне) бюджетування та його ознаки.  

4. Гендерно орієнтоване бюджетування і його характеристика. 

5. Середньострокове бюджетне планування та особливості його застосування у 

бюджетному процесі. 

Дискусійне обговорення переваг та недоліків сучасних технологій бюджетування. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією партиципаторного 

бюджетування на рівні територіальної громади.  

 

Практичне заняття 9, 10. 

Тема 7. Бюджетний процес на державному рівні 

Мета: ознайомлення із організацією бюджетного процесу на державному рівні та оволодіння 

навичками застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для формування 

та аналізу основних документів, які використовуються у бюджетному процесі; оволодіння навиками 

виявлення проблем в організації бюджетного процесу на державному рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Складання, розгляд і схвалення Бюджетної декларації. 

2. Складання проекту Державного бюджету України. 

3. Бюджетний запит та порядок його складання. 

4. Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України. 

5. Організація виконання державного бюджету.  

6. Бюджетний розпис, порядок його складання та затвердження. 

7. Підготовка та розгляд звіту про виконання державного бюджету. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією бюджетного процесу на 

державному рівні. 

Практичне заняття 11, 12. 

Тема 8. Бюджетний процес на місцевому рівні 

Мета: ознайомлення із організацією бюджетного процесу на місцевому рівні та оволодіння 

навичками застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для формування 

та аналізу основних документів, які використовуються у бюджетному процесі; оволодіння навиками 

виявлення проблем в організації бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Порядок складання та розгляд прогнозу місцевого бюджету. 

2. Складання проекту місцевого бюджету. 

3. Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет. 

4. Організація виконання місцевого бюджету. 

5. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією бюджетного процесу на 

місцевому рівні. 
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Практичне заняття 13. 

Тема 9. Організація та методика здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

Мета: ознайомлення із організацією та методикою проведення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства; оволодіння методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері публічних фінансів. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та види контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

2. Принципи організації, методи та методичні прийоми здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. 

3. Система органів бюджетного контролю в Україні. 

4. Види порушень бюджетного законодавства та застосування заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства. 

Дискусійне обговорення проблем здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства та шляхів підвищення його ефективності. 

Практичні завдання щодо виявлення та розрахунку обсягу порушень бюджетного 

законодавства. 

 

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету. 

 

Практичне заняття 14, 15. 

Тема 10. Система доходів бюджету 

Мета: ознайомлення з сутністю, видами доходів бюджетів, джерелами та методами їх 

формування; оволодіння практичними навиками аналізу доходів державного та місцевих бюджетів, 

виявлення проблем формування дохідної частини бюджетів держави. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-економічна сутність та класифікація доходів бюджету держави. 

2. Методи та джерела формування доходів бюджету держави. 

3. Склад та види доходів Державного бюджету України.  

4. Склад та види доходів місцевих бюджетів. 

5. Планування доходів державного та місцевих бюджетів. 

Дискусійне обговорення проблем формування бюджетних ресурсів та шляхів їх вирішення 

в сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури доходів бюджетів різних рівнів та 

їх аналізу. 

 

Практичне заняття 16. 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та система міжбюджетних трансфертів 

Мета: ознайомлення з організацією міжбюджетних відносин; завданнями і методами 

бюджетного регулювання; сутністю, видами та особливостями міжбюджетних трансфертів; 

оволодіння практичними навиками аналізу міжбюджетних трансфертів та виявлення проблем їх 

розрахунку і передачі між бюджетами. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та організація міжбюджетних відносин в Україні. 

2. Бюджетне регулювання, його сутність та методи. 

3. Види міжбюджетних трансфертів та їхня характеристика. 

4. Дотації та порядок їх розрахунку.  

5. Склад бюджетних субвенцій та особливості їх надання. 

Дискусійне обговорення проблем бюджетного регулювання та шляхів їх вирішення в 

сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури міжбюджетних трансфертів та їх 

аналізу. 
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Практичне заняття 17. 

Тема 12. Система видатків бюджету 

Мета: ознайомлення з сутністю, видами видатків бюджетів, сутністю, формами та методами 

бюджетного фінансування; оволодіння практичними навиками аналізу видатків державного та 

місцевих бюджетів, виявлення проблем їх здійснення на всіх рівнях бюджетної системи держави; 

оволодіння практичними навиками розрахунку елементів видатків кошторису бюджетної установи 

та його складання, виявлення проблем нормування видатків. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-економічна сутність та класифікація видатків бюджету держави. 

2. Склад видатків Державного бюджету України. 

3. Видатки місцевих бюджетів, їх склад та характеристика. 

4. Кошториси бюджетних установ, порядок їх складання та затвердження.  

Дискусійне обговорення проблем використання бюджетних ресурсів та шляхів їх 

вирішення в сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури видатків бюджетів різних рівнів та 

їх аналізу. 

 

Практичне заняття 18. 

Тема 13. Видатки бюджетів на реалізацію управлінської та оборонної функцій 

держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави, порядком їх планування; оволодіння практичними 

навиками розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів на органи державної 

влади та місцевого самоврядування, оборону, забезпечення громадського порядку, безпеки і судової 

влади; виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на органи державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Видатки державного бюджету на оборону. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

бюджету на забезпечення громадського порядку, безпеки і судової влади. 

Дискусійне обговорення проблем оптимізації видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави. 

Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів 

на органи державної влади та місцевого самоврядування, оборону, забезпечення громадського 

порядку, безпеки і судової влади. 

 

Практичне заняття 19. 

Тема 14. Видатки бюджетів на реалізацію соціальної функції держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

соціальної функції держави, порядком їх планування; оволодіння практичними навиками 

розрахунку та аналізу видатків державного та місцевих бюджетів на соціальний захист населення, 

освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток, виявлення проблем їх здійснення на всіх 

рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на соціальний захист населення. 

2. Видатки державного та місцевих бюджетів на освіту. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на охорону здоров’я. 

4. Видатки державного та місцевих бюджетів на духовний і фізичний розвиток. 

Дискусійне обговорення проблем: оптимізації видатків бюджетів на реалізацію соціальної 

функції держави, застосування новітніх форм та інструментів залучення і використання фінансових 

ресурсів для реалізації проєктів соціального розвитку регіонів і територіальних громад. 
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Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного та місцевих 

бюджетів на соціальний захист населення, освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток. 

 

Практичне заняття 20. 

Тема 15. Витрати бюджетів на реалізацію економічної функції держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

економічної функції держави, порядком їх планування; оволодіння практичними навиками 

розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів на економічну діяльність і науку; 

виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на економічну діяльність. 

2. Бюджетне кредитування економіки. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на науку. 

Дискусійне обговорення проблем: здійснення бюджетного інвестування та кредитування в 

сучасних умовах, застосування новітніх форм та інструментів залучення і використання фінансових 

ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку регіонів і територіальних громад. 

Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів 

на економічну діяльність і науку. 

 

Практичне заняття 21. 

Тема 16. Витрати бюджетів, пов’язані з управлінням державним та місцевим боргом 

Мета: ознайомлення з організацією здійснення державних та місцевих запозичень, 

функціональним призначенням видатків бюджетів на обслуговування і погашення державного та 

місцевого боргу, виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Організація здійснення державних та місцевих запозичень. 

2. Види державного та місцевого боргу. 

3. Планування видатків бюджетів на обслуговування державного та місцевого боргу. 

4. Порядок здійснення платежів з обслуговування і погашення державного та місцевого 

боргу. 

5. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури. 

Дискусійне обговорення проблем оптимізації: витрат бюджетів, пов’язаних з управлінням 

державним та місцевим боргом, структури боргового портфелю держави. 

Практичні завдання щодо аналізу видатків бюджетів на обслуговування і погашення 

державного та місцевого боргу. 

Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

 

Практичне заняття 1. 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Мета: ознайомлення із сутністю, функціями, призначенням бюджету держави; характерними 

рисами та складовими бюджету як основного фінансового плану держави; складом та розвитком 

бюджетного законодавства; володіння технологіями, методами та інструментами управління 

бюджетними ресурсами. 

Питання для обговорення: 

1. Історичні аспекти виникнення бюджету. 

2. Соціально-економічна сутність, призначення та роль бюджету у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

3. Функції бюджету як економічної категорії. 
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4. Складові частини та характерні риси бюджету як основного фінансового 

плану держави. 

5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні. 

Дискусійне обговорення сутності і функцій бюджету держави. 

 

Тема 2. Бюджетна політика як інструмент сталого розвитку держави 

Мета: ознайомлення із сутністю, складовими, принципами, особливостями формування і 

реалізації бюджетної політики, призначенням бюджетного механізму, його структурою та 

принципами формування і функціонування; оволодіння навиками застосування знання 

законодавства у сфері фіскального регулювання. 

Питання для обговорення: 

1. Економічна сутність, складові та види бюджетної політики. 

2. Принципи бюджетної політики. 

3. Бюджетний механізм та його роль у реалізації бюджетної політики. 

4. Принципи формування і функціонування бюджетного механізму. 

5. Фіскальне регулювання як складова державного регулювання соціально-економічних 

явищ і процесів. 

6. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення фіскального регулювання. 

7. Принципи, інструменти та методи фіскального регулювання. 

Дискусійне обговорення векторів бюджетної політики в умовах пандемічних шоків та війни 

в Україні; особливостей використання податків як інструментів фіскального регулювання. 

 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Мета: ознайомлення із показниками, які характеризують стан бюджету; сутністю, причинами 

виникнення, наслідками та джерелами фінансування бюджетного дефіциту. 

Питання для обговорення: 

1. Бюджетний дефіцит та профіцит як показники стану бюджету.  

2. Причини виникнення, види та соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. 

3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

Дискусійне обговорення переваг та недоліків боргового фінансування; впливу податків на 

бюджетний дефіцит. 

 

Тема 4. Бюджетна система та засади її побудови 

Мета: ознайомлення із характеристикою основних ланок бюджетної системи держави, 

особливостями бюджетного устрою; суттю і складом бюджетної класифікації; видами бюджетних 

ризиків та технологіями управління ними. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та склад бюджетної системи України. 

2. Принципи побудови бюджетної системи. 

3. Механізм та особливості функціонування бюджетної системи. 

4. Методичний інструментарій діагностики стану бюджетної системи. 

5. Фіскальна децентралізація та її вплив на функціонування бюджетної системи.  

6. Бюджетна класифікація та її зміст. 

7. Бюджетні ризики: економічна сутність, види та управління. 

Дискусійне обговорення сучасних викликів та проблем функціонування і розвитку 

бюджетної системи. 

Практичні завдання щодо діагностики стану бюджетної системи. 

 

Тема 5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади 

Мета: засвоєння сутності та ознайомлення із стадіями бюджетного процесу; ознайомлення з 

функціями учасників бюджетного процесу, функціями та видами розпорядників бюджетних коштів, 

порядком участі громадськості у бюджетному процесі. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та принципи організації бюджетного процесу. 
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2. Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови. 

3. Учасники бюджетного процесу та характеристика їхніх функцій.  

4. Прозорість (транспарентність) бюджетного процесу. 

5. Участь громадськості у бюджетному процесі. 

Дискусійне обговорення: необхідності та проблем залучення громадськості до бюджетного 

процесу; проблем та шляхів застосування інструментів інклюзивного та транспарентного підходів 

у бюджетному процесі. 

 

Тема 6. Технології бюджетування 

Мета: ознайомлення із сутністю та видами технологій бюджетування, володіння навиками 

використання сучасних технологій бюджетування у бюджетному процесі на державному і 

локальному рівнях. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та види технологій бюджетування.  

2. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та характеристика його складових.  

3. Учасницьке (партиципаторне) бюджетування та його ознаки.  

4. Гендерно орієнтоване бюджетування і його характеристика. 

5. Середньострокове бюджетне планування та особливості його застосування у 

бюджетному процесі. 

Дискусійне обговорення переваг та недоліків сучасних технологій бюджетування. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією партиципаторного 

бюджетування на рівні територіальної громади.  

 

Тема 7. Бюджетний процес на державному рівні 

Мета: ознайомлення із організацією бюджетного процесу на державному рівні та оволодіння 

навичками застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для формування 

та аналізу основних документів, які використовуються у бюджетному процесі; оволодіння навиками 

виявлення проблем в організації бюджетного процесу на державному рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Складання, розгляд і схвалення Бюджетної декларації. 

2. Складання проекту Державного бюджету України. 

3. Бюджетний запит та порядок його складання. 

4. Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України. 

5. Організація виконання державного бюджету.  

6. Бюджетний розпис, порядок його складання та затвердження. 

7. Підготовка та розгляд звіту про виконання державного бюджету. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією бюджетного процесу на 

державному рівні. 

 

Тема 8. Бюджетний процес на місцевому рівні 

Мета: ознайомлення із організацією бюджетного процесу на місцевому рівні та оволодіння 

навичками застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для формування 

та аналізу основних документів, які використовуються у бюджетному процесі; оволодіння навиками 

виявлення проблем в організації бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Порядок складання та розгляд прогнозу місцевого бюджету. 

2. Складання проекту місцевого бюджету. 

3. Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет. 

4. Організація виконання місцевого бюджету. 

5. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету. 

Моделювання практичних ситуацій, пов’язаних з організацією бюджетного процесу на 

місцевому рівні. 
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Тема 9. Організація та методика здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

Мета: ознайомлення із організацією та методикою проведення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства; оволодіння методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері публічних фінансів. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та види контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

2. Принципи організації, методи та методичні прийоми здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. 

3. Система органів бюджетного контролю в Україні. 

4. Види порушень бюджетного законодавства та застосування заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства. 

Дискусійне обговорення проблем здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства та шляхів підвищення його ефективності. 

Практичні завдання щодо виявлення та розрахунку обсягу порушень бюджетного 

законодавства. 

 

Змістовий модуль 2. Система доходів та видатків бюджету. 

 

Практичне заняття 2. 

 

Тема 10. Система доходів бюджету 

Мета: ознайомлення з сутністю, видами доходів бюджетів, джерелами та методами їх 

формування; оволодіння практичними навиками аналізу доходів державного та місцевих бюджетів, 

виявлення проблем формування дохідної частини бюджетів держави. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-економічна сутність та класифікація доходів бюджету держави. 

2. Методи та джерела формування доходів бюджету держави. 

3. Склад та види доходів Державного бюджету України.  

4. Склад та види доходів місцевих бюджетів. 

5. Планування доходів державного та місцевих бюджетів. 

Дискусійне обговорення проблем формування бюджетних ресурсів та шляхів їх вирішення 

в сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури доходів бюджетів різних рівнів та 

їх аналізу. 

 

Тема 11. Міжбюджетні відносини та система міжбюджетних трансфертів 

Мета: ознайомлення з організацією міжбюджетних відносин; завданнями і методами 

бюджетного регулювання; сутністю, видами та особливостями міжбюджетних трансфертів; 

оволодіння практичними навиками аналізу міжбюджетних трансфертів та виявлення проблем їх 

розрахунку і передачі між бюджетами. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та організація міжбюджетних відносин в Україні. 

2. Бюджетне регулювання, його сутність та методи. 

3. Види міжбюджетних трансфертів та їхня характеристика. 

4. Дотації та порядок їх розрахунку.  

5. Склад бюджетних субвенцій та особливості їх надання. 

Дискусійне обговорення проблем бюджетного регулювання та шляхів їх вирішення в 

сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури міжбюджетних трансфертів та їх 

аналізу. 
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Тема 12. Система видатків бюджету 

Мета: ознайомлення з сутністю, видами видатків бюджетів, сутністю, формами та методами 

бюджетного фінансування; оволодіння практичними навиками аналізу видатків державного та 

місцевих бюджетів, виявлення проблем їх здійснення на всіх рівнях бюджетної системи держави; 

оволодіння практичними навиками розрахунку елементів видатків кошторису бюджетної установи 

та його складання, виявлення проблем нормування видатків. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-економічна сутність та класифікація видатків бюджету держави. 

2. Склад видатків Державного бюджету України. 

3. Видатки місцевих бюджетів, їх склад та характеристика. 

4. Кошториси бюджетних установ, порядок їх складання та затвердження.  

Дискусійне обговорення проблем використання бюджетних ресурсів та шляхів їх 

вирішення в сучасних умовах. 

Практичні завдання щодо розрахунку обсягу, структури видатків бюджетів різних рівнів та 

їх аналізу. 

 

Тема 13. Видатки бюджетів на реалізацію управлінської та оборонної функцій 

держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави, порядком їх планування; оволодіння практичними 

навиками розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів на органи державної 

влади та місцевого самоврядування, оборону, забезпечення громадського порядку, безпеки і судової 

влади; виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на органи державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Видатки державного бюджету на оборону. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

бюджету на забезпечення громадського порядку, безпеки і судової влади. 

Дискусійне обговорення проблем оптимізації видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави. 

Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів 

на органи державної влади та місцевого самоврядування, оборону, забезпечення громадського 

порядку, безпеки і судової влади. 

 

Тема 14. Видатки бюджетів на реалізацію соціальної функції держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

соціальної функції держави, порядком їх планування; оволодіння практичними навиками 

розрахунку та аналізу видатків державного та місцевих бюджетів на соціальний захист населення, 

освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток, виявлення проблем їх здійснення на всіх 

рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на соціальний захист населення. 

2. Видатки державного та місцевих бюджетів на освіту. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на охорону здоров’я. 

4. Видатки державного та місцевих бюджетів на духовний і фізичний розвиток. 

Дискусійне обговорення проблем: оптимізації видатків бюджетів на реалізацію соціальної 

функції держави, застосування новітніх форм та інструментів залучення і використання фінансових 

ресурсів для реалізації проєктів соціального розвитку регіонів і територіальних громад. 

Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного та місцевих бюджетів 

на соціальний захист населення, освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток. 
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Тема 15. Витрати бюджетів на реалізацію економічної функції держави 

Мета: ознайомлення з функціональним призначенням видатків бюджетів на реалізацію 

економічної функції держави, порядком їх планування; оволодіння практичними навиками 

розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів на економічну діяльність і науку; 

виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на економічну діяльність. 

2. Бюджетне кредитування економіки. 

3. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків державного 

та місцевих бюджетів на науку. 

Дискусійне обговорення проблем: здійснення бюджетного інвестування та кредитування в 

сучасних умовах, застосування новітніх форм та інструментів залучення і використання фінансових 

ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку регіонів і територіальних громад. 

Практичні завдання щодо розрахунку та аналізу видатків державного і місцевих бюджетів 

на економічну діяльність і науку. 

 

Тема 16. Витрати бюджетів, пов’язані з управлінням державним та місцевим боргом 

Мета: ознайомлення з організацією здійснення державних та місцевих запозичень, 

функціональним призначенням видатків бюджетів на обслуговування і погашення державного та 

місцевого боргу, виявлення проблем здійснення видатків на всіх рівнях бюджетної системи держави. 

Питання для обговорення: 

1. Організація здійснення державних та місцевих запозичень. 

2. Види державного та місцевого боргу. 

3. Планування видатків бюджетів на обслуговування державного та місцевого боргу. 

4. Порядок здійснення платежів з обслуговування і погашення державного та місцевого 

боргу. 

5. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури. 

Дискусійне обговорення проблем оптимізації: витрат бюджетів, пов’язаних з управлінням 

державним та місцевим боргом, структури боргового портфелю держави. 

Практичні завдання щодо аналізу видатків бюджетів на обслуговування і погашення 

державного та місцевого боргу. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
 

Для набуття умінь самостійного мислення і самоконтролю у студентів особливе значення 

має виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни 

«Бюджетна система», яке виконується самостійно кожним студентом згідно методичних 

рекомендацій. Воно охоплює основні теми дисципліни та має на меті більш глибоке й повне 

засвоєння теоретичного матеріалу з бюджетної системи, оволодіння навиками застосування 

набутих теоретичних знань щодо формування і використання бюджетних ресурсів на практиці та є 

одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни. 

Завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання: 

І частина 

Дослідити дискусійні підходи до визначення перерахованих понять (не менше десяти 

визначень вітчизняних і зарубіжних економістів), систематизувати їх у формі таблиці та провести 

власний аналіз наукових підходів: бюджет, функції бюджету, бюджетні ресурси, бюджетна 

політика, бюджетний механізм, фіскальне регулювання, бюджетний дефіцит, бюджетна система, 

бюджетний процес, технології бюджетування, бюджетний контроль, доходи бюджету, видатки 

бюджету, бюджетне регулювання, трансферти, державний борг, місцевий борг. 

ІІ частина 

Виконання цієї частини КПІЗ передбачає розв’язання ситуаційного завдання за такою 

послідовністю виконання: 

1. Вибір територіальної громади для дослідження. 
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2. Формування інформаційної бази для проведення аналізу соціально-економічного 

розвитку територіальної громади та її бюджету. 

3. Проведення за останні п’ять років аналізу:  

− соціально-економічного розвитку обраної студентом територіальної громади, взаємозв’язку 

його основних цілей і пріоритетів бюджетної політики органу місцевого самоврядування; 

− бюджетного процесу на рівні територіальної громади; 

− динаміки та структури доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету, 

виконання плану надходження основних видів доходів бюджетів; 

− динаміки та структури видатків загального і спеціального фондів місцевого бюджету за 

функціональною, програмною та економічною бюджетною класифікацією, виконання плану 

здійснення основних видів видатків бюджетів; 

− динаміки та структури кредитування місцевого бюджету; 

− динаміки та структури фінансування місцевого бюджету; 

− динаміки та структури місцевого боргу (за наявності). 

4. Систематизація та узагальнення результатів аналізу. 

5. Підготовка пропозицій щодо вирішення проблем. 

Оформлення результатів аналізу соціально-економічного розвитку територіальної громади та її 

бюджету здійснюється у формі аналітичної записки та презентації основних положень. 

 

7. Тренінг з дисципліни 
 

Мета тренінгу з дисципліни «Бюджетна система» – формування у студентів критичного мислення 

для пропонування професійних рішень, цілісного бачення і вирішення проблем організації бюджетних 

відносин, формування і використання бюджетних ресурсів, організації і функціонування бюджетної системи 

та розвиток навичок діагностування її стану, розуміння особливостей здійснення фіскального регулювання, 

організації бюджетного процесу на державному і місцевому рівнях, використання сучасних технологій 

бюджетування. Успішне проходження тренінгу сприяє посиленню практичної спрямованості у 

підготовці фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр».  

Проведення тренінгу дозволяє:  

− забезпечити засвоєння теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни 

«Бюджетна система»;  

− розвинути у студентів навички пропонування обгрунтованих рішень, використання 

теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та змістовного інтерпретування отриманих 

результатів. 

 

Організація і порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина. Актуалізація теми тренінгового заняття та структуризація процесу його 

проведення. Ознайомлення студентів з метою тренінгу, його завданнями, процедурою проведення, 

очікуваними результатами. Представлення програми тренінгу.  

2. Організаційна частина. Встановлення правил проведення тренінгу, формування робочих груп 

студентів, визначення завдань та розподіл ролей. Забезпечення учасників тренінгу роздатковими 

матеріалами: таблицями, бланками документів, алгоритмами проведення, інструкціями.  

3. Практична частина. Виконання тренінгових завдань у групах із використанням базових та 

інноваційних методів проведення тренінгу за визначеною темою (проблемою). Підготовка 

презентаційних матеріалів за результатами виконання тренінгового завдання.  

4. Підведення підсумків. Презентація практичної роботи в групах. Обговорення результатів 

виконання завдань, обмін думками з проблематики теми тренінгу, підведення підсумків, оцінка 

результативності роботи в групах та досягнення поставлених цілей тренінгу. Тематика тренінгу. 

Тематика тренінгу 

1. Фіскальне регулювання: особливості здійснення в умовах впливу ризиків військового часу. 

2. Діагностика стану бюджетної системи.  

3. Організація бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях. 

4. Оцінювання фінансової спроможності територіальних громад. 
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5. Складання проекту бюджету участі для територіальної громади. 

6. Оцінювання ефективності бюджетних програм. 

 

8. Самостійна робота студентів  
 

Для успішного вивчення і засвоєння дисципліни «Бюджетна система» студенти повинні 

володіти значним обсягом інформації, частину якої вони отримують і опрацьовують шляхом 

самостійної роботи. Самостійна робота полягає в опрацюванні положень бюджетного 

законодавства та навчальної і наукової фахової літератури. 

№ теми Тематика 

К-сть годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1 

1. Схематично відобразити та пояснити як відбувається реалізація 

функцій бюджету як економічної категорії. 

2. Схематично відобразити та пояснити роль бюджету як 

інструменту державного регулювання у забезпеченні сталого 

розвитку держави. 

3. Розкрити відмінності рівня централізації ВВП в бюджеті різних 

моделей економічних систем та охарактеризувати їхній вплив 

на реалізацію функцій держави. Навести приклади української 

та зарубіжної практики. 

2 10 

Тема 2 

1. Бюджетна політика у зарубіжних країнах: сучасні тренди 

(підготувати проект по одній із країн за вибором студента). 

2. Особливості фіскального регулювання в умовах війни та 

післявоєнного відновлення (підготувати наукову доповідь). 

2 10 

Тема 3 

Шляхи подолання бюджетного дефіциту: досвід зарубіжних країн 

та можливості його використання у вітчизняній практиці 

(підготувати реферат) 

2 10 

Тема 4 

Охарактеризувати проблеми функціонування бюджетної системи 

України і обґрунтувати шляхи їх вирішення в умовах воєнного 

стану. 

2 10 

Тема 5 

Можливості використання зарубіжного досвіду організації 

бюджетного процесу в Україні в контексті євроінтеграції 

(підготувати есе). 

2 5 

Тема 6 

1. Технології бюджетування у зарубіжних країнах: сучасні 

тенденції та можливості використання в українській практиці 

(підготувати проект). 

2. Особливості застосування інструментів інклюзивного, 

проектного і транспарентного підходів під час управління 

бюджетними ресурсами (підготувати есе). 

2 5 

Тема 7 
Особливості організації бюджетного процесу на державному рівні 

в умовах воєнного стану (підготувати реферат). 
2 8 

Тема 8 
Особливості організації бюджетного процесу на місцевому рівні в 

умовах воєнного стану (підготувати реферат). 
2 8 

Тема 9 

Можливості використання зарубіжного досвіду організації 

бюджетного контролю в Україні в контексті євроінтеграції 

(підготувати есе). 

2 10 

Тема 10 

1. Вплив «тіньової економіки» на рівень доходів бюджету 

(підготувати есе). 

2. Проблеми формування доходів Державного та місцевих 

бюджетів України та шляхи їх вирішення в умовах воєнного 

стану (підготувати проект). 

2 10 
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Тема 11 

Організація міжбюджетних відносин у зарубіжних країнах: 

сучасні тренди (підготувати проект по одній із країн за вибором 

студента). 

2 10 

Тема 12 

1. Зарубіжний досвід оптимізації видатків бюджетів та 

можливості його адаптації до вітчизняних реалій 

(підготувати проект). 

2. Проблеми здійснення видатків Державного та місцевих 

бюджетів України та шляхи їх вирішення в умовах воєнного 

стану (підготувати проект). 

2 10 

Тема 13 

Зарубіжний досвід оптимізації видатків бюджетів на реалізацію 

управлінської та оборонної функцій держави та можливості його 

адаптації до вітчизняних реалій (підготувати проект). 

2 8 

Тема 14 

Зарубіжний досвід оптимізації видатків бюджетів на реалізацію 

соціальної функції держави та можливості його адаптації до 

вітчизняних реалій (підготувати проект). 

2 10 

Тема 15 

1. Зарубіжний досвід оптимізації видатків бюджетів на 

реалізацію економічної функції держави та можливості його 

адаптації до вітчизняних реалій (підготувати проект). 

2. Проблеми здійснення бюджетного інвестування та 

кредитування в Україні та шляхи їх вирішення в умовах 

воєнного стану (підготувати есе). 

2 10 

Тема 16 

Зарубіжний досвід оптимізації витрат бюджетів, пов’язаних з 

управлінням державним та місцевим боргом, та можливості його 

адаптації до вітчизняних реалій (підготувати проект). 

2 4 

 Разом 32 138 

 

9. Методи навчання  
У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 

робота, індивідуальна робота, робота у групах, метод опитування, тестування, ситуативне 

моделювання, ділові ігри, реферування, виконання КПІЗ, есе, підготовка і презентація проектів. 

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 
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. 

11. Політика оцінювання  
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.  
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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. 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з 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) 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор  1–16 

2. Проєкційний екран  1–16 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google Chrome, 

Firefox)  

1–16 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1–16 

5. Персональні комп’ютери  1–16 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у 

режимі он-лайн (за необхідності)  

1–16 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1–16 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1–16 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1–16 

10. Google Forms, Google Sheets  1–16 
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