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1. Анотація до курсу 

Рівень економічного розвитку, матеріальний добробут громадян, безпека 

населення і країни перебувають у повній залежності від фінансових 

можливостей держави, корті визначаються величиною її бюджету. Незалежно 

від суб’єктивної волі держава змушена так організувати розподільчі відносини, 

щоб своєчасно і в повному обсязі мобілізувати необхідний обсяг фінансових 

ресурсів до бюджету та спрямувати їх на виконання функцій, передбачених 

Конституцією України. 
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Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування економіки, 

соціального розвитку, активізує заходи щодо надходження коштів та їх 

економії. 

 
2. Мета та завдання курсу 

Предметом дисципліни «Бюджетна система» є система фінансово 

економічних відносин, що виникають в процесі формування бюджету та 

здійснення видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави. 

Метою вивчення дисципліни « Бюджетна система » є формування базових 

знань сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та 

набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у 

майбутній професії. 

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у: 

 вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку 

бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав; 

 засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету 

держави; 

 розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної 

системи держави; 

 формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел 

формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; 

 оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які 

забезпечують реалізацію функцій держави; 

 формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним 

боргом 

 
3. Результати навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати  основи побудови бюджетної системи України та окремих 

зарубіжних країн; 



 законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму; 

 форми і методи планування в бюджетних установах; 

 етапи бюджетного процесу; 

 організацію функціонування органів управління бюджетною системою. 

б) уміти: 

 виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх 

рівнях бюджетної системи; 

 складати проекти кошторисів бюджетних установ; 

 складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного 

бюджету; 

- знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного 

бюджету. 

 
4. Структура курсу 

 
 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи 

Тема 4. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Тема 5. Бюджетний процес та його учасники 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Тема 7. Система видатків бюджету 

Тема 8. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні 

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 

Тема 11. Видатки бюджету на соціальну сферу 



Тема 12. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 

 
 

5. Система оцінювання та вимоги 

 
 

5.1. Навчальні досягнення здобувачів фахової передвищої освіти за 

результатами вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

2 незадовільно 

 
Критерії оцінки знань здобувачів освіти: 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі 
елементи практичних завдань. Під час відповіді і при виконанні 

практичних завдань припускається суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 

виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 

помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати 
навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується 

окремими видами технічної і конструктивно-технологічної документації. 
При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок. Які 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 
формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в 

типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних 
понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію та робить висновки. 

Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обгрунтована. 

Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією 
викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При 

відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих 



«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 
застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить 

аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і 
користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. 

Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить 
аргументовані висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з 

використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим 

 

 

 

5.2. Здобувачі фахової передвищої освіти можуть отримати 

підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання 

знань та результатів контрольних робіт. 

Відповідно до навчального плану, здобувачі освіти виконують дві 

контрольні роботи, які є допуском до складання заліку. Головна мета їх – 

перевірка самостійної роботи здобувачів освіти в процесі навчання, виявлення 

ступеня засвоєння ними теоретичних положень курсу. Контрольна робота 

містить у собі 15 тестових завдань, 2 теоретичних та одну задачу. При 

розв’язанні задач студент має детально вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він користувався. 

Практичні заняття проводяться з метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення сформульованих завдань, їх перевірка та 

оцінювання. За метою і структурою практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань студентів. Оцінка за практичне заняття 

враховується при виставлення підсумкової оцінки з дисципліни. 

 
6. Політика курсу 

6.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засуджені практик списування( виконання письмових робіт із 



залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих тестів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). 

У разі порушення здобувачем фахової передвищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за 

собою право змінити тему завдання. 

 
6.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі фахової передвищої освіти повинні мати активовану електронну 

пошту. Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на електронну пошту навчального закладу. 

 
6.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад лікарняний). 

 
7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань, він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

 
7.5 Відвідування занять 

Для здобувачів передвищої фахової освіти денної форми відвідування 

занять є обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь у заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач фахової 

передвищої освіти має повідомити викладача особисто або через старосту. 
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