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Мета дисципліни: вивчення сутності бюджетних відносин і
характеру їх вплив на суспільство, засад бюджетного устрою,
набуття базових навичок бюджетної роботи.
Завдання: засвоєння теоретичними знаннями з формування і
використання бюджету держави, бюджетного устрою; набуття
практичних навичок ведення бюджетної роботи з організації доходів,
видатків, кредитування., фінансування і боргу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
- Засади бюджетного устрою.
- Склад і структура бюджетної системи України.
- Склад і структура доходів державного бюджету України.
- Склад і структура видатків державного бюджету України.
- Фінансування державного бюджету України.
- Обслуговування боргових зобов'язань державного бюджет)
України.
- Доход і видатки місцевих бюджетів України.
- Бюджети місцевого самоврядування.
- Між бюджетні взаємовідносини.
- Бюджетне планування і контроль.

Предмет: організація та функціонування бюджетної системи в
Україні.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для
підготовки молодших спеціалістів з економіки за фахом "Фінанси і
кредит". Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєнні блоку
економічних дисциплін та опануванні загальної теорії фінансів.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціальноекономічної політики, адже він відображає систему перерозподільних
відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну і фізичну особу. Саме це визначає мету навчальної дисципліни —
висвітлити основи організації і функціонування бюджетної системи,
теоретичні

і

практичні

засади

бюджетного

фінансування

підприємств, а також головні засади фінансової діяльності держави.
Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління
бюджетом і фінансовою діяльністю держави загалом.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сутності бюджетних відносин, які виникають між державою, з одного боку, і юридичними і фізичними особами — з іншого.
Завдання вивчення дисципліни "Бюджетна система":
• набути теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел
формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування
видатків;
• розуміти засади бюджетного устрою і принципи побудови бюджетної системи;
• опанувати методику визначення обсягів бюджетних видатків,
які забезпечують реалізацію функцій держави;
• сформувати практичні навички з питань бюджетного контролю,
бюджетного планування та іншої бюджетної роботи.
Дисципліна вивчається на таких видах занять, як лекції,
семінари,

практичні.

Навчальним

планом

також

передбачено

самостійна робота студентів. Форма підсумкового контролю — залік.

Критерії оцінювання знань
1. „Відмінно" - коли студент володіє знаннями відповідно
до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; правильно
виконав тести та розв”язав задачу з відповідними поясненнями
результату.
2. „Добре" - студент відповів на теоретичні питання на
рівні п.1, а задачу розв’язав правильно, з неповним поясненням
результату.
3. „Задовільно" — студент не дав повної відповіді на тестові
питання, в задачі допустив незначні помилки.
4. „Незадовільно" - студент дав неправильні відповіді на
тестові питання або розкрив їх поверхнево; задачу розв’язав
неправильно.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з ПРЕДМЕТУ „БЮДЖЕТНА СИСТЕМА"

Назва теми
Тема
1.
Засади
бюджетного устрою.
Тема 2. Склад і структура
бюджетної системи України.
Тема 3. Склад і структура
доходів державного бюджету
України.
Тема 4. Склад і структура
видатків державного бюджету
України.
Тема 5. Фінансування
державного бюджету України.
Тема 6. Обслуговування
боргових
зобов'язань
державного бюджет України.
Тема 7. Доход і видатки
місцевих бюджетів України.
Тема 8.Бюджети місцевого
самоврядування.
Тема 9. Між бюджетні
взаємовідносини.
Тема
10.
Бюджетне
планування і контроль.
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ЗМІСТ дисципліни
"Бюджетна система"
Тема 1. Засади бюджетного устрою.
1. Поняття бюджетної системи.
2. Принципи бюджетного устрою.
Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України.
1. Структура бюджетної системи.
2. Рівні бюджетної системи.
3. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи.
4. Стадії бюджетного процесу.
Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету України.
1. Бюджетна класифікація.
2. Бюджет загального фонду.
3. Бюджет спеціального фонду.
4. Доходи Державного бюджету України.
5. Характеристика доходної частини державного бюджету України
(загального фонду).
6. Джерела формування спеціального фонду.
Тема 4. Склад і структура видатків державного бюджету України.
1. Економічний зміст та призначення видатків бюджету.
2. Бюджетне фінансування.
3. Принципи, форми та методи надання бюджетних асигнувань
суб’єктам господарювання.
4. Форми бюджетного фінансування.
5. Позики з бюджету державним підприємствам.
6. Структура, класифікація і характер бюджетних видатків.
Семінарське заняття №1.
Засади бюджетного устрою. Склад і структура бюджетної системи
України. Склад і структура доходів державного бюджету України. Склад і
структура видатків державного бюджету України.
Тема 5. Фінансування державного бюджету України.

1. Кошторис бюджетної установи.
2. Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи.
Тема 6.Обслуговування боргових зобов'язань державного бюджет)
України.
1. Економічна сутність державного кредиту.
2 . Державний борг України.
3 . Управління державним боргом та його обслуговування.
4 . Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування
державного зовнішнього боргу України.
5 . Державний борг та особливості боргового фінансування
Державного бюджету України на прикладі 2007року.
Тема 7. Доход і видатки місцевих бюджетів України.
1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України.
2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в
Україні.
3. Необхідність і проблеми розробки гендерних бюджетів на
місцевому рівні в Україні.
4. Основні положення Концепції реформування місцевих бюджетів в
Україні.
5. Склад видатків місцевих бюджетів України.
Семінарське заняття №2.
Фінансування

державного

бюджету

України.

Обслуговування

боргових зобов'язань державного бюджет) України. Доход і видатки
місцевих бюджетів України.
Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування.
1.Формування доходів місцевих бюджетів.
2. Аналіз взаємозалежностей між можливостями регіонів та чинною
системою оподаткування.
Тема 9. Між бюджетні взаємовідносини.
1.Міжбюджетні відносини. Види видатків.
2. Розмежування видатків між бюджетами.

3. Міжбюджетні трансферти.
Тема 10. Бюджетне планування і контроль.
1. Бюджетне планування.
2. Бюджетне прогнозування та його основні методи.
3. Місце і роль контрольно – ревізійної служби у здійсненні
державного фінансового контролю.
4. Порядок взаємодії між органами державної контрольно – ревізійної
служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки
України.
Семінарське заняття №3. Бюджети місцевого самоврядування. Між
бюджетні взаємовідносини. Бюджетне планування і контроль.
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Курс вивчення
Повний семестр
1
Повний
обсяг
часу на предмет
В тому числі
аудиторних знань
3 них: лекції
Лабораторні, практичні
семінарські
консультації
Види
індивідуальних
завдань (РГР, КР, КП)
Термін часу на
самостійну
роботу
студента
Підсумкові
форми контролю

Список літератури:

2

1
1

2
3

2
3

4

3
5

4
5

6

4
7

6
7

8

8

Всього

108

108

56

56

42
8
6

42
8
6

52

52

залік

залік

Назви тем, зміст заняття

1
Тема 1. Засади бюджетного

Вид
заняття

Обсяг Форма
годин контролю

2
Лекції

3
2

устрою.

4
Фронт.
повтор

1.Поняття бюджетної системи.
2. Принципи бюджетного

5

6

Знати:

Р ІІ,
(8) т.1.

Поняття
бюджетної

самостій
2
но

устрою.

Основні вимоги
до знань і вмінь Літера
з даної теми
тура
програми

системи.
Принципи
бюджетного
устрою.

Тема 2. Склад і структура

2 Фронт.
повтор

Лекції

бюджетної системи України.
1.Структура бюджетної
системи.

Знати:
Склад і
структура
бюджетної
системи України

Р ІІ,
(8 )
т.2.

2. Рівні бюджетної системи.
3.

Взаємовідносини

між

ланками бюджетної системи.
4. Стадії бюджетного процесу.

самості
йно

7

Р ІІ
(8),т.2.

Тема 3.Склад і структура
доходів державного бюджету

Лекції
2

України.

загального

3. Бюджет спеціального фонду.

фонду. Бюджет

Державного

спеціального

бюджету України.
5.
частини

Характеристика

доходної

державного

бюджету

фонду.

Джерела

спеціального фонду.

формування

Доходи

Державного
бюджету

України (загального фонду).
6.

Бюджетна
Бюджет

2. Бюджет загального фонду.
Доходи

Знати:
класифікація.

1. Бюджетна класифікація.

4.

Фронт.
повтор

самостій 7
но

України.

Тема 4. Склад і структура
видатків

державного

бюджету

Знати:
Лекції

4

повтор

України.
1.

Фронт.

Економічний

зміст

та

.

Економічний
зміст

та

призначення

призначення видатків бюджету.

видатків

2. Бюджетне фінансування.

бюджету.

3. Принципи, форми та методи

Бюджетне

надання

бюджетних

асигнувань

фінансування.П

суб’єктам господарювання.
4.

Форми

ринципи, форми

бюджетного

та

фінансування.
5.

Р ІІ
(8),т.2.

методи

надання

Позики

з

бюджету

бюджетних

державним підприємствам.

асигнувань

6. Структура, класифікація і
характер бюджетних видатків.

самості
йно

суб’єктам

12

господарювання
.Форми
бюджетного
фінансування.

Семінарське

заняття

№1.
2

Засади бюджетного устрою. Склад і
структура

бюджетної

системи

України. Склад і структура доходів
видатків

державного

бюджету

України.

Тема 5. Фінансування державного

лекція

4

бюджету України.
1. Кошторис бюджетної установи.
2. Зміст основних кодів видатків
кошторису бюджетної установи.
Практичне заняття №1 Склад
і структура доходів і видатків держ
бюджету.

самостій
но
5
2

Фронталь
ний
повтор

Знати:
Р ІІ
зміст основних (8),т.3.
кодів
видатків
кошторису
бюджетної
установи
Вміти:
зробити прогноз
доходів і
кошторис
видатків.

Тема 6.Обслуговування боргових

лекція

4

зобов'язань державного бюджет

Фронталь
ний
повтор

Знати:
Економічну

України.

сутність

1. Економічна сутність державного

державного

кредиту.

кредиту.

2.Державний борг України.

Державний борг

3.Управління державним боргом та

України.

його обслуговування.

Управління

4.Проблеми і напрями удосконалення самості
йно
управління й обслуговування

державним
5

Р ІІ
(8),
т.12.

боргом та його

державного зовнішнього боргу

обслуговування.

України.
5.Державний борг та особливості
боргового фінансування Державного
бюджету

Тема 7. Доход і видатки місцевих

лекція

4

бюджетів України.
1.Місцеві бюджети та їх роль у

Фронталь
ний
повтор

Знати:
суть місцевих
бюджетів та їх
роль у

бюджетній системі України.

бюджетній

2.Проблеми економічної

системі України.

ефективності бюджетного

Проблеми

вирівнювання в Україні.

економічної

3.Необхідність і проблеми розробки

ефективності

гендерних бюджетів на місцевому

бюджетного

рівні в Україні.

вирівнювання в

4.Основні положення Концепції

Україні.

реформування місцевих бюджетів в
Україні.
5.Склад видатків місцевих бюджетів
України.
Практичне заняття №2. Доход і
видатки місцевих бюджетів України.

самості
йно

7
2

Вміти: скласти
баланс доходів і
видатків місцевих
бюджетів
України

Р ІІ
(8),т.2.

Семінарське заняття № 2.

2

Фінансування державного бюджету
України. Обслуговування боргових
зобов'язань державного бюджет
України. Доход і видатки місцевих
бюджетів України.
Тема 8. Бюджети місцевого

лекція

2

самості
йно

7

лекція

2

самості
йно

7

лекція

4

самоврядування.

Фронталь
ний
повтор

1.Формування доходів місцевих
бюджетів.
2. Аналіз взаємозалежностей між
можливостями регіонів та чинною
системою оподаткування.
Тема 9. Між бюджетні
взаємовідносини.
1.Міжбюджетні

відносини.

Види

видатків

між

Фронталь
ний
повтор

видатків.
2.Розмежування
бюджетами.
3. Міжбюджетні трансферти.
Тема

10.

Бюджетне

планування і контроль.
1. Бюджетне планування.
2. Бюджетне прогнозування та
його основні методи.
3. Місце і роль контрольно –
ревізійної

служби

у

здійсненні

державного фінансового контролю.
4.

між самості
йно
органами державної контрольно –
ревізійної

Порядок

служби

взаємодії
та

7

Фронталь
ний
повтор

Знати:
як
формуються
доходи місцевих
бюджетів. Аналіз
взаємозалежностей
між
можливостями
регіонів
та
чинною
системою
оподаткування.
Знати:
Міжбюджетні
відносини. Види
видатків.
Розмежування
видатків
між
бюджетами.
Міжбюджетні
трансферти.

Р ІІ
(4),т.7.

Знати:
Бюджетне
планування.
Бюджетне
прогнозування
та його основні
методи. Місце і
роль контрольно
–
ревізійної
служби
у
здійсненні
державного
фінансового
контролю.

Р ІІ
(8),
т.15.

органами

прокуратури, внутрішніх справ і
Служби безпеки України.
Практичне

заняття

Бюджетне планування і контроль.

№3

2

Вміти: зробити
бюджетне
планування
на
відповідний рік.

Р ІІ
(6),т.8.

Семінарське

заняття

№3.

Бюджети місцевого самоврядування.
Між

бюджетні

взаємовідносини.

Бюджетне планування і контроль.

2
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Семінарське заняття №1.
Тема: Засади бюджетного устрою. Склад і структура бюджетної
системи України. Склад і структура доходів державного бюджету України.
Склад і структура видатків державного бюджету України.
Мета: ознайомитися з засадами бюджетного устрою, склад і структура
бюджетної системи України, вивчити склад і структуру доходів і видатків
державного бюджету України.
Закріпити та перевірити знання:
Засади бюджетного устрою. Склад і структура бюджетної системи
України. Склад і структура доходів державного бюджету України. Склад і
структура видатків державного бюджету України.
Закріпити і перевірити вміння:
зробити прогноз доходів і кошторис видатків.

План заняття
I. Організаційні питання.
II. Опитування студентів:
1.Бюджетний устрій і бюджетна система.
2.Основи бюджетного устрою.
3.Види бюджетів, їх призначення і характеристика.
4.Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.
5.Призначення та роль державного бюджету.
6.Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.
7.Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.
8.Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.
9.Бюджетне субсидування та його види.
10. Склад і структура бюджетної системи України.
11. Принципи побудови бюджетної системи.
12. Система доходів бюджету.
13. Склад і структура доходів бюджету.

14. Методи формування доходів бюджету.
15. Податкові доходи бюджету.
16. Неподаткові надходження до бюджету.
17. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави, державного
майна, угідь, послуг.
18. Система видатків бюджету.
19. Класифікація видатків бюджету.
20. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.
21. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.
22. Значення і склад видатків на науку, джерела їх фінансування.
23. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення.
24. Пенсійне забезпечення в Україні.

Література: / 3 § 1- 4/
Між предметні зв’язки:
Наочні посібники:
Роздатковий матеріал:

Семінарське заняття № 2.
Тема: Фінансування державного бюджету України. Обслуговування
боргових зобов'язань державного бюджет України. Доход і видатки
місцевих бюджетів України.
Мета: ознайомитися з фінансуванням державного бюджету України на
відповідний

рік,

обслуговування

боргових

зобов'язань,

доходами

видатками місцевих бюджетів України.
Закріпити та перевірити знання:
- Кошторис бюджетної установи.
- Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи.
- Економічна сутність державного кредиту.
- Державний борг України.
- Управління державним боргом та його обслуговування.
- Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування
державного зовнішнього боргу України.
- Державний борг та особливості боргового фінансування Державного
бюджету України на прикладі 2007року.
- Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України.
- Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні.
- Необхідність і проблеми розробки гендерних бюджетів на місцевому рівні
в Україні.
- Основні положення Концепції реформування місцевих бюджетів в
Україні.
- Склад видатків місцевих бюджетів України.
План заняття
I. Організаційні питання.
II. Опитування студентів:
1. Основи кошторисного фінансування.

і

2. Кошторис доходів і витрат бюджетної установи.
3. Засади бюджетного фінансування культури.
4. Форми фінансового забезпечення медицини.
5. Засади бюджетного фінансування освіти.
6. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.
7. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.
8. Оперативно - сіткові показники лікувального закладу.
9. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.
10. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування.
11. Оперативно-сіткові показники загальноосвітньої школи.
12. Система заробітної плати вчителів.
13. Система заробітної плати медичних працівників.
14. Форми бюджетного фінансування.
15. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.
16. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.
17. Державний борг та його структура.
18. Джерела погашення державного боргу.
19. Бюджетне фінансування органів законодавчої та виконавчої влади.
Література: / 3 § р.7-9/
Між предметні зв’язки:
Наочні посібники:
Роздатковий матеріал:

Семінарське заняття № 3.
Тема:

Бюджети

місцевого

самоврядування.

Міжбюджетні

взаємовідносини. Бюджетне планування і контроль.
Мета:

ознайомитися

з

бюджетами

місцевого

самоврядування.

Міжбюджетними взаємовідносинами. Бюджетне планування і
контроль.
Закріпити та перевірити вміння:
Бюджетного планування і контролю.

План заняття
I. Організаційні питання.
II. Опитування студентів:
1.Формування доходів місцевих бюджетів.
2. Аналіз взаємозалежностей між можливостями регіонів та чинною
системою оподаткування.
3.Міжбюджетні відносини. Види видатків.
4.Розмежування видатків між бюджетами.
5. Міжбюджетні трансферти.
6. Бюджетне планування.
7. Бюджетне прогнозування та його основні методи.
8. Місце і роль контрольно – ревізійної служби у здійсненні державного
фінансового контролю.
9. Порядок взаємодії між органами державної контрольно – ревізійної
служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки
України.

Література: / 3 § р. 11-13/
Між предметні зв’язки:
Наочні посібники:
Роздатковий матеріал
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1. Сутність бюджету як економічної категорії.
2. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві.
3. Структура бюджету як основного фінансового плану.
4. Показники, що характеризують стан бюджету.
5. Бюджетний дефіцит, причини виникнення, наслідки.
6. Види бюджетного дефіциту.
7. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.
8. Призначення та структура бюджетного механізму.
9. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави.
25. Бюджетний устрій і бюджетна система.
26. Основи бюджетного устрою.
27. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.
28. Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.
29. Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі.
30. Бюджетний процес та бюджетні процедури.
31. Призначення та роль державного бюджету.
32. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.
33. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.
34. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.
35. Бюджетне субсидування та його види.
36. Склад і структура бюджетної системи України.
37. Принципи побудови бюджетної системи.
38. Система доходів бюджету.
39. Склад і структура доходів бюджету.
40. Методи формування доходів бюджету.
41. Податкові доходи бюджету.
42. Неподаткові надходження до бюджету.
43. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави, державного майна, угідь,
послуг.
44. Система видатків бюджету.
45. Класифікація видатків бюджету.
46. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.
47. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

48. Значення і склад видатків на науку, джерела їх фінансування.
49. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення.
50. Пенсійне забезпечення в Україні.
51. Основи кошторисного фінансування.
52. Кошторис доходів і витрат бюджетної установи.
53. Засади бюджетного фінансування культури.
54. Форми фінансового забезпечення медицини.
55. Засади бюджетного фінансування освіти.
56. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.
57. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.
58. Оперативно - сіткові показники лікувального закладу.
59. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.
60. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування.
61. Оперативно-сіткові показники загальноосвітньої школи.
62. Система заробітної плати вчителів.
63. Система заробітної плати медичних працівників.
64. Форми бюджетного фінансування.
65. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.
66. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.
67. Державний борг та його структура.
68. Джерела погашення державного боргу.
69. Бюджетне фінансування органів законодавчої та виконавчої влади.
70. Державні позики та їх класифікація.
71. Сутність, призначення і форми державного кредиту.
72. Принципи побудови бюджетної системи.
73. Сутність, призначення і форми державного кредиту.
74. Склад і структура бюджетної системи України.
75. Державні цільові фонди.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Дайте визначення термінів: "бюджетний процес", "державний борг".
2. Що відображає відомча класифікація бюджету?
3. Охарактеризуйте засади бюджетного фінансування культури.
4. Форми бюджетного фінансування.
5. Як здійснюється планування видатків на оборону?
Варіант 2
1. Дайте визначення термінів: "бюджетна система", "кошторис доходів та
видатків".
2. Які показники характеризують стан бюджету?
3. Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення медицини.
4. Назвіть джерела погашення державного боргу.
5. Охарактеризуйте стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.
Варіант 3
1. Дайте визначення термінів: "бюджетна субвенція", "секвестр бюджету".
2. На який строк в Україні встановлюється бюджетний період?
3. Охарактеризуйте засади бюджетного фінансування освіти.
4. У чому сутність кошторису бюджетної установи?
5. Охарактеризуйте бюджетну систему однієї з провідних країн світу.
Варіант 4
1 . Дайте визначення термінів: "бюджетна установа", "бюджетна дотація".
2. Які основні функції бюджету держави?
3. Назвіть методи управління державним боргом.
4. Охарактеризуйте систему видатків бюджету.
5. Охарактеризуйте процес складання кошторису загальноосвітньої школи.
Варіант 5
1. Дайте визначення термінів: "бюджетний запит", "бюджетний кредит".
2. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту?
3. Сутність бюджету як економічної категорії.

4. Які показники покладено в основу складання кошторису загальноосвітньої
школи?
5. Охарактеризуйте форми і характер взаємовідносин між бюджетами.
Варіант 6
1. Дайте визначення термінів: "головні розпорядники бюджетних коштів",
"бюджетна дотація".
2. Які є види бюджетів?
3. Назвіть оперативно-сіткові показники лікувального закладу.
4. Охарактеризуйте систему доходів бюджету.
5. Охарактеризуйте вплив бюджету на економічний розвиток країни.
Варіант 7
1. Дайте

визначення

термінів:

"кошик

доходів

бюджетів

місцевого

самоврядування", "бюджетна класифікація".
2. Які показники покладено в основу складання кошторису видатків лікарень?
3. Які негативні наслідки мала для України піраміда ОВДП?
4. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи.
5. Охарактеризуйте бюджетний дефіцит, його види та наслідки.
Варіант 8
1. Дайте визначення термінів: "профіцит бюджету", "закріплені доходи".
2. Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?
3. Як розраховується середньорічна кількість класів для загальноосвітньої
школи?
4. Охарактеризуйте форми і характер взаємовідносин між бюджетами.
5. Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні та її недоліки.
Варіант 9
1. Дайте визначення термінів: "зведений (консолідований) бюджет", "бюджетний
кредит".
2. Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні?
3. Принципи розподілу видатків між бюджетами.
4. Охарактеризуйте бюджетне субсидування та його види.
5. Охарактеризуйте видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і
призначення.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ
Контрольна робота повинна відображати окремі теоретично-практичні
проблеми з дисципліни "Бюджетна система".
Перед виконанням контрольної роботи студенту необхідно вивчити
рекомендовану літературу; зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний
матеріал за темою контрольної роботи; опрацювати нормативні та інструктивні
матеріали.
Контрольну роботу студент виконує самостійно. Вона має бути викладена
логічно та технічно правильно оформлена. Механічне переписування тексту з
монографій або навчальних посібників не допускається. Робота повинна бути
оформлена на аркушах формату А4. На кожній сторінці потрібно залишити поля,
а сторінки пронумерувати. Обсяг контрольної роботи — 12 аркушів друкованого
тексту. Наприкінці роботи навести список використаних літературних джерел,
поставити підпис і дату виконання. Титульну сторінку оформити за зразком.
Виконану роботу потрібно подати до навчального закладу не пізніше ніж за
1 місяць до початку сесії. Контрольна робота рецензується викладачем та
оцінюється ним, як правило, за п'ятибальною шкалою. У разі отримання
негативної оцінки робота разом з рецензією повертається студенту на
доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної
перевірки разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання
рекомендацій або неповністю, вона повертається студенту без перевірки на
доопрацювання.
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Тематичний план
для самостійного опрацювання з дисципліни
« Бюджетна система »
№
п/п
Тем.
1
2

Назва теми

Кількість
годин

Принципи бюджетного устрою.

2

Взаємовідносини між бюджетами, між бюджетні

7

трансферти.
Джерела формування спеціального фонду.
Структура, класифікація і характер бюджетних
видатків.
Зміст основних кодів видатків кошторису
бюджетної установи.

7
12

Проблеми і напрями удосконалення управління й
обслуговування державного зовнішнього боргу
України.
Склад видатків місцевих бюджетів України.

5

Аналіз взаємозалежностей між можливостями
регіонів та чинною системою оподаткування.
9 Міжбюджетні трансферти.
10 Порядок взаємодії між органами державної
контрольно – ревізійної служби та органами
прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки
України.

7

3
4
5
6
7
8

Всього

5

7

7
7
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Тема 1. Засади бюджетного устрою.
- Принципи бюджетного устрою.
-

Знати: принципи бюджетного устрою . Література: / р ІІ 8; 1§/

Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України.
- Стадії бюджетного процесу.
Знати: суть бюджетного процесу.
Література: /Р ІІ 8;§1/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету України.
- Джерела формування спеціального фонду.
Знати: поняття спеціальний фонд і джерела формування.
Література: /РІІ, § т.2/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 4. Склад і структура видатків державного бюджету
України.
- Структура, класифікація і характер бюджетних видатків.
Знати: суть бюджетних видатків, їх класифікація, структура.
Література: /Р ІІ, 8§ р. 2/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 5. Фінансування державного бюджету України.
- Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи.
Знати: суть кодів видатків бюджетних установ.
Література: /Р ІІ, 8§ р.4/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 6. Обслуговування боргових зобов'язань державного
бюджет) України.
- Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування
державного зовнішнього боргу України.
Знати: визначення зовнішній борг і його обслуговування.
Література: /Р ІІ, 8§ р.12/

Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 7. Доход і видатки місцевих бюджетів України.
- Склад видатків місцевих бюджетів України.
Знати: з чого складається місцевий бюджет?
Література: /Р ІІ, 8§ р.2/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування.
- Аналіз взаємозалежностей між можливостями регіонів та чинною
системою оподаткування.
Знати: діючу систему оподаткування.
Література: /Р ІІ. 4§ 3/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 9. Між бюджетні взаємовідносини. .
- Міжбюджетні трансферти.
Знати:

ознайомитися

з

між

бюджетними

трансфертами.

Література: /Р ІІ, 8§ р. 13/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).
Тема 10. Бюджетне планування і контроль.
- Порядок взаємодії між органами державної контрольно –
ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби
безпеки України.
Знати: суть роботи контрольно – ревізійної служби та органами
прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України.
Література: /Р ІІ, 8§ р. 15/
Завдання: законспектувати відповідь на питання (2 стр.).

