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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття 

навичок з навчальної дисципліни “Бюджетна система” для подальшого їх 

використання на практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в 

основному в позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений 

нижче. 

Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та 

індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить 

спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер. 

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з 

використанням навчально-методичної літератури, законодавчих, інструктивних 

та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне здавання викладачу 

виконаних завдань. 

Позааудиторна робота включає три етапи: 

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, 

конспектування відповідного матеріалу тощо; 

- практичний, що передбачає виконання практичних завдань; 

- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових 

семінарах, студентських конференціях, підготовка до виконання дипломного 

проекту. 

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює 

творчу наукову роботу. 

При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: 

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його 

план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому 

дозволяється прикладати інформацію з актуальних питань, що стосуються 

бюджетної системи України, використану з періодичних видань. 

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, 

розрахунки повинні супроводжуватися певними поясненнями, результати 

розрахунків – відповідним аналізом та висновками. 

Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов'язаний 

виправити допущені помилки і усунути інші можливі недоліки. 

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є 

необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної 

дисципліни. 

Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Бюджетна 

система” – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового 

опитування на семінарських і практичних заняттях. 
 

 

 

 
 



 4 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
№ 

розді-

лу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

К-ть 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

вико-

нання 

СРС 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 4 
СЗ, екзамен 1 

тиждень 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 4 
СЗ, екзамен 2 

тиждень 

Тема 3. 
Бюджетний устрій і побудова бюджетної 

системи 
4 

СЗ, екзамен 3 

тиждень 

Тема 4. 
Міжбюджетні відносини і система бюджетного 

вирівнювання 
5 

СЗ, екзамен 4 

тиждень 

Тема 5. Бюджетний процес та його учасники 4 
СЗ, екзамен 5 

тиждень 

Тема 6. Система доходів бюджету 4 
СЗ, екзамен 6 

тиждень 

Тема 7. Система видатків бюджету 4 
СЗ, екзамен 7 

тиждень 

Тема 8. 
Основи фінансування бюджетної сфери в 

Україні 
4 

СЗ, екзамен 8 

тиждень 

Тема 9. 
Видатки бюджету на економічну діяльність та 

науку 
4 

СЗ, екзамен 9 

тиждень 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління  6 
СЗ, екзамен 10 

тиждень 

Тема 11. Видатки бюджету на соціальну сферу 9 
СЗ, ПЗ, 

екзамен 

11 

тиждень 

Тема 12. 
Державний кредит і видатки бюджету на 

обслуговування державного боргу 
4 

СЗ, екзамен 17 

тиждень 

Разом 56   
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 

ТЕМА: “Сутність, призначення та роль бюджету держави” 

Методичні вказівки до вивчення теми.  

В процесі самостійного вивчення зазначеної теми слід звернути увагу на такі питання. 

Бюджет держави як економічна категорія.  

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об’єктивно 

обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення – задоволення 

потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у 

фінансових ресурсах. Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні 

економічні відносини. Учасниками цих відносин є держави, суб’єкти господарювання всіх 

форм власності та населення.  

Призначення бюджету в державі виявляється через систему економічних відносин: 

 - між державою і підприємницькими структурами в процесі мобілізації доходів, 

накопичень і фінансування з бюджету; 

 - між державою і населенням у процесі розподілу і перерозподілу валового 

національного продукту;  

- між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.  

Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних функцій є дві — 

розподільна і контрольна. В економічній літературі називають також і додаткову функцію —

забезпечення існування держави. 

 Необхідно з’ясувати роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у 

суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом.  

Бюджет відображає участь держави у розподільних відносинах. Права держави у 

розподілі ВВП грунтуються на двох чинниках. По-перше, на виконанні нею суспільних 

функцій. По-друге, держава може брати участь у розподілі ВВП і як один із суб'єктів його 

створення, будучи власником засобів виробництва в межах державного сектору. Участь 

держави у розподілі ВВП залежить від моделі фінансових відносин у суспільстві. В основі 

побудови цієї моделі лежать саме роль і місце в ній бюджету.  

Моделі фінансових відносин у суспільстві розрізняються за двома ознаками:  

- за послідовністю розподілу ВВП та умовами формування бюджету;  

- за рівнем централізації ВВП (ВНП) у бюджеті.  

Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об’єктивна тенденція зростання бюджетної 

централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у 

суспільстві, пов’язані з формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення 

оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення 

економічного і соціального розвитку. Фінансово-кредитний механізм є сукупністю 

фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток країни.  

Він складається з двох підсистем 1) фінансове забезпечення; 2) фінансове 

регулювання.  

Необхідно розглянути бюджетну політику як одну із складових фінансової політики 

держави. Бюджетний механізм: сутність та головні складові. Слід зазначити, що для 

практичної реалізації бюджетної політики в державі створюється бюджетний механізм, який 

відображає конкретну спрямованість бюджетних відносин у складній соціально- економічній 

системі держави. Потрібно зазначити, що бюджетна політика — це органічна складова 

фінансової політики держави і відповідно бюджетний механізм є складовою фінансового 

механізму. Бюджетний механізм — сукупність засобів, які застосовує держава з метою 

організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і 

соціального розвитку. 
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Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Розкрийте історичні передумови появи поняття «бюджет». 

2. Охарактеризуйте економічне значення бюджету та визначте його роль у 

суспільстві. 

3. Проаналізуйте проблеми при формуванні ефективної бюджетної політики. 

4. Розкрийте призначення бюджетного механізму та охарактеризуйте його 

структуру. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність бюджету як об’єктивної економічної категорії? 

2. Сукупність яких грошових відносин характеризує бюджет як об’єктивну еконо- 

мічну категорію?  

3. Які ознаки властиві бюджетним відносинам?  

4. Назвіть відомі вам об’єкти та суб’єкти бюджетних відносин. 

5. Охарактеризуйте бюджет держави за його організаційною побудовою. 

6. Назвіть відомі світові моделі державної централізації ВВП. Які з них можна 

використати в Україні?  

7. Які функції виконує бюджет, будучи економічною категорією?  

8. Виділіть характерні риси бюджету як централізованого фонду грошових коштів 

держави. 

9. Охарактеризуйте термін “бюджетна політика”? 

10. У чому полягає суть бюджетної стратегії? 

11. Що таке бюджетна тактика і як вона реалізується на практиці? 

12. Дайте визначення бюджетному механізму та поясніть його 

13. Як класифікують види бюджетного механізму? 22. 

14.  Які вам відомі методи бюджетного механізму? 

15. Які форми властиві для бюджетного механізму?  

16. Які важелі використовує бюджетний механізм держави?  

17. Які вам відомі інструменти бюджетного механізму?  

 
Тестові завдання: 

1. Бюджет держави є складовою частиною:  

а)фінансової системи;  

б)державних фінансів; 

 в) фінансового ринку;  

г) правильні відповіді а і б.  

2. Бюджетні норми та нормативи: 

 а)характеризують певний рівень забезпечення видатків; 

 б)передбачають застосування відповідних форм заохочення органів влади, 

розпорядників та отримувачів коштів; 

в) установлюють обмеження на здійснення певних видатків; 

 г) передбачають формування коштів для здійснення непередба- чених видатків.  

3. Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер: 
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1. Бюджет  

2. Бюджетна стратегія  

3. Бюджетна тактика 

 4. Бюджетний механізм 

а) довготривалий курс бюджетної політики, 

розра- хований на перспективу, що 

передбачає вирішен- ня глобальних завдань, 

визначених економічною стратегією;  

б) сукупність засобів, які застосовує держава, 

із ме- тою організації бюджетних відносин та 

забезпе- чення належних умов для 

економічного й соціаль- ного розвитку;  

в) сукупність економічних відносин між 

держа- вою, фізичними та юридичними 

особами щодо розподілу й перерозподілу 

ВВП і національного багатства, із метою 

формування та використання 

централізованого фонду коштів, 

призначеного для забезпечення виконання 

державою її функ- цій; 

 г) система поточних заходів бюджетної 

політики, спрямованих на вирішення завдань 

конкретного етапу розвитку суспільства. 
4. Проект Основних напрямів бюджетної політики розробляє: 

 а) Державна казначейська служба України;  

б) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;  

в) Міністерство фінансів України;  

г) Адміністрація Президента України. 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 

ТЕМА: “Бюджет як фінансовий план держави” 

Методичні вказівки до вивчення теми.  

 
Вивчення цієї теми слід починати з поняття бюджету як основного фінансового плану 

держави, що є відмінним від його сутності як економічної категорії.  

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як 

економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому 

для оцінки реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків ( 

без цільових фондів). Включення цих фондів до бюджету зумовлено двома причинами: 

 - наданням їм законодавчої сили;  

- необхідністю здійснення державного контролю за коштами цих фондів. 

 Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками: 

 - рівновага доходів і видатків;  

- бюджетний надлишок - перевищення доходів над нормативними видатками; 

 - бюджетний дефіцит - перевищення видатків над постійними доходами.  

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Загальний фонд 

бюджету включає:  

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального 

фонду;  

2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;  

3) фінансування загального фонду бюджету.  

Спеціальний фонд бюджету включає:  

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел 

надходжень;  

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками 
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бюджетних коштів на конкретну мету;  

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. 

 Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про 

Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються 

виключно законами України. Підставою для рішення відповідної ради про створення 

спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний 

бюджет України.  

Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється 

тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний 

бюджет України чи рішення відповідної ради.  

При опрацюванні теми слід звернути увагу на таких питаннях. Склад і структура 

дохідної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Правовий характер 

бюджету як фінансового плану, його чинники. Фактори, що визначають стан бюджету. 

Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, 

бюджетний профіцит.  

Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та іншими 

фінансовими планами.  

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

 

1. Відмінності бюджету як фінансового плану від бюджету як економічної категорії. 

2. Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку держави. 

3. Бюджет як обов’язкова умова ефективного функціонування держави. 

4. Необхідність та особливості формування поточного бюджету та бюджету розвитку 

місцевих бюджетів. 

5. Структура бюджетних ресурсів держави 

 
Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає матеріальний зміст бюджету?  

2. Як ви розумієте бюджет держави за формою? 

3. Чим є бюджет держави за правовим характером? 

4. Охарактеризуйте джерела доходів бюджету.  

5. Які групи надходжень містять доходи бюджету?  

6. Дайте характеристику доходів загального фонду Державного бюджету України.  

7. Чим визначається склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України? 

8. Нормативне регулювання бюджетного дефіциту.  

 

Тестові завдання: 

 

1. Бюджет як економічна категорія – це:  

1) розпис доходів і видатків держави, який затверджується постановою Кабінету Міністрів;  

2) загальнодержавний кошторис, що затверджується Указом Президента;  

3) система грошових відносин, що мають об'єктивний характер; 

4) план доходів і видатків держави, що затверджується бюджетним парламентським 

комітетом чи органом місцевого самоврядування у формі закону чи відповідного рішення. 
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2. Бюджетний дефіцит характеризується:  

1) перевищенням джерел фінансування над доходами;  

2) перевищенням доходів над видатками;  

3) тимчасовим касовим розривом при виконанні бюджету;  

4) від’ємною різницею між зведеними показниками доходів і видатків бюджету. 

 

3. Бюджетний профіцит характеризується:  

1) перевищенням джерел фінансування над доходами; 

2) перевищенням доходів над видатками;  

3) тимчасовим касовим розривом при виконанні бюджету;  

4) від’ємною різницею між зведеними показниками доходів і видатків бюджету.  

 

4. Бюджетне планування – це:  

1) комплекс організаційно-технічних і методичних заходів щодо визначення обсягу податків 

та платежів до бюджету держави;  

2) комплекс організаційно-технічних і методичних заходів щодо визначення доходів і витрат 

бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;  

3) комплекс організаційно-технічних і методичних заходів щодо визначення витрат, 

пов’язаних з виконанням державою своїх функцій;  

4) правильна відповідь відсутня. 

 

5. Бюджет як фінансовий план – це:  

1) встановлений нормами закону, прийнятого Верховною Радою, або рішеннями місцевих 

Рад, план формування і використання централізованого фонду коштів, необхідного для 

здійснення завдань і функцій держави в цілому та органів місцевого самоврядування;  

2) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої і 

представницької влади у вигляді закону; 

3) план формування централізованого фонду коштів та його використання, що відображає 

економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави;   

4) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях 

централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави. 

 

6. Стан бюджету може характеризуватися такими показниками: 

1)  рівновагою доходів і видатків бюджету; 
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2) бюджетним профіцитом; 

3) бюджетним  дефіцитом; 

4) усі відповіді правильні. 

 

7. З а формою прояву дефіцит розрізняють: 

1) відкритий та прихований; 

2) вимушений та свідомий; 

3) активний і пасивний; 

4) немає правильної відповіді. 

 

8. За причинами виникнення дефіцит може бути: 

1) відкритий та прихований; 

2) вимушений та свідомий; 

3) активний і пасивний; 

4) фінансування розвиту та фінансування поточних витрат. 

 

9. Основними джерелами фінансування дефіциту є: 

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

2) кошти від приватизації державного майна; 

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення 

цінних паперів; 

4) усі відповіді правильні. 

 

10.  Базується на вивченні економічної кон’юктури у минулих періодах із застосуванням 

відповідних коефіцієнтів – це метод планування: 

1 )Нормативний; 

2) Балансовий; 

3) Програмування або математичного моделювання;  

4) Коефіцієнтів або екстраполяції.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 

ТЕМА: “Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України” 

Методичні вказівки до вивчення теми.  

 

Необхідно розглянути поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх 

співвідношення.  

Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів 

побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками 

бюджетної системи; встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами. 

Бюджетний устрій показує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими 

словами, він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями 

влади. 

 Бюджетна система — це сукупність усіх бюджетів, які формуються в даній країні 

відповідно до її бюджетного устрою і адміністративно-територіального поділу. Основи 

бюджетного устрою досить стабільні і обумовлюються загалом однаковими чинниками в 

різних країнах. Бюджетні ж системи різних країн можуть дещо різнитися, хоча і базуються 

на однакових принципах. 

 Основами бюджетного устрою, що відбивають напрями та форми вертикальної 

побудови бюджету, є: 

— виділення видів бюджетів; 

— установлення принципів побудови бюджетної системи; 

— розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; 

— організація взаємовідносин між різними бюджетами.  

Види бюджетів. Принципи побудови бюджетної системи.  

Згідно Бюджетного кодексу встановлені принципи бюджетної системи. До них 

віднесено: 

 — єдності бюджетної системи;  

— збалансованості; 

— самостійності;  

— повноти;  

— обґрунтованості; 

 — ефективності; 

— субсидіарності; 

 — цільового використання бюджетних коштів; 

— справедливості й неупередженості; 

—публічності і прозорості. 

 Кожна ланка бюджетної системи є відносно відокремленим фондом грошових 

коштів, який формується і використовується на підставі окремо затвердженого плану. 

Водночас між ланками бюджетної системи відбувається рух грошових потоків, який 

характеризує взаємовідносини між бюджетами. 

 За формами руху коштів можливі такі взаємовідносини між бюджетами: 

 — бюджетне субсидіювання; 

 — вилучення коштів;  

— взаємні розрахунки бюджетів;  

— бюджетні позички.  

Бюджетне субсидіювання — це виділення коштів із бюджету вищого рівня бюджетам 

нижчого рівня. Видами бюджетного субсидіювання є: бюджетні субсидії, бюджетні 

субвенції, бюджетні дотації.  

Бюджетні субвенції — це такий вид бюджетного субсидіювання, який передбачає 

пайову участь кількох бюджетів у фінансуванні певних видатків чи проектів. Як правило, 

вони виділяються за умови, коли бюджет, який отримує бюджетну субвенцію, забезпечує 

покриття встановленої для нього частки видатків.  
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Бюджетні дотації — це виділення коштів з бюджету вищого рівня для збалансування 

бюджетів нижчого рівня. Якщо розміри бюджетних субсидій і субвенцій не пов'язуються 

безпосередньо зі станом того чи іншого бюджету, то бюджетна дотація видається саме для 

покриття тих видатків, на які не вистачає доходів і, як правило, в розмірі, який визначається 

як різниця між видатками і доходами. Вилучення коштів є формою взаємовідносин, 

протилежною за змістом і за напрямом руху коштів бюджетному субсидіюванню, а саме 

такому його виду, як дотації. Кошти вилучаються на суму перевищення доходів над 

видатками з тих бюджетів, де воно виникає. 

 Бюджетні позички — це взаємовідносини між бюджетами з приводу тимчасового 

передання коштів з одного бюджету до іншого. Потреба в цьому виникає у разі тимчасових 

касових розривів у виконанні бюджету. 

 Касовий розрив характеризується незбігом у часі фінансування видатків і отримання 

доходів: видатки випереджають надходження доходів. Слід наголосити, що бюджетні 

позички пов'язані саме з касовим розривом у виконанні бюджету як тимчасовим явищем. 

Тобто доходів бракує саме на певну дату, потім вони надійдуть.  

Бюджетний дефіцит є складним явищем, яке не може мати однозначної оцінки. Тому 

при розгляді цієї теми необхідно визначити види бюджетного дефіциту, його форми, 

причини виникнення, напрямки дефіцитного фінансування, проаналізувати джерела 

покриття дефіциту: державні позики, грошова емісія. При цьому необхідно враховувати, що 

використання державних позик вимагає наявності тимчасово вільних коштів у кредиторів 

держави, довіри з боку кредиторів до держави, заінтересованості кредиторів (досягається за 

рахунок високих гарантій повернення боргу і процентної політики), наявності реальних 

доходів від використання позичених грошових коштів, які дають можливість повернути 

борги і сплатити проценти. Грошова емісія може використовуватися тільки в умовах 

жорсткого контролю за використанням цих грошей. Вона виходить з обмеження відношення 

бюджетного дефіциту до ВВП на рівні 2—3 %. У разі використання грошової емісії 

основним чинником дефіциту є напрям призначення цих коштів — в інвестиції чи на поточні 

витрати. 

 

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Охарактеризуйте принципи, які покладені в основу побудови бюджетної системи 

України. 

2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи України. 

3. Визначте складові зведеного бюджету України. 

4. Проаналізуйте  нормативно-правову базу функціонування бюджетної системи 

України. 

5. Бюджетні системи зарубіжних країн (США, Великобританія, Японія, Німеччина, 

Франція та ін.). 

6. Окресліть шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні. 

7. Визначте причини бюджетного дефіциту в Україні в сучасних умовах. 

 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте термін “бюджетний устрій держави”.  

3. Дайте визначення бюджетної системи України та поясніть його. 

4. Що є економічною і правовою основою бюджетної системи України? 



 13 

 5. Охарактеризуйте ланки бюджетної системи України та взаємозв’язок між ними. 

 6. На яким принципах ґрунтується бюджетна система України?  

7. Яке місце у бюджетній системі займає Державний бюджет України і чому? 

 8. Яке місце у бюджетній системі відведено місцевим бюджетам і чому?  

9. Що означає термін “місцеві бюджети” та яке їхнє призначення? 

10. За рахунок чого формуються місцеві бюджети?  

11. Які вам відомі засади розмежування доходів між окремими ланками бюджетної системи? 

12. Які вам відомі засади розмежування видатків між окремими ланками бюджетної 

системи?  

13. Що означає поняття “бюджетна класифікація”?  

14. Які складові має бюджетна класифікація?  

15. Охарактеризуйте класифікацію доходів бюджету.  

16. Як класифікують видатки та кредитування бюджету? 

17. Ознаки бюджетного дефіциту. 

18. Бюджетний дефіцит і незбалансованість бюджету.  

19. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

 

Тестові завдання: 

1. Бюджетна система країни – це  

а) взаємозв’язана система фінансових інститутів, визначена адміністративно-територіальним 

устроєм; 

 б) сукупність бюджетів усіх рівнів, які формуються в даній країні відповідно до її 

адміністративного поділу та бюджетного устрою;  

в) сукупність державних фінансових інститутів;  

д) сукупність бюджетів різних рівнів;  

2. Бюджетний устрій – це  

а) сукупність бюджетів різних рівнів; 

 б) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури; 

 в) взаємозв’язана система фінансових інститутів, визначена адміністративно-територіальним 

устроєм; 

 г) взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.  

3. Структура бюджетної системи визначається:  

а) адміністративно-територіальним устроєм;  

б) сукупністю державних фінансових інститутів;  

в) системою органів влади;  

 г) адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади.  

4. Основами бюджетного устрою є:  

а) виділення видів бюджетів;  

б) сукупність бюджетів різних рівнів;  

в) установлення принципів побудови бюджетної системи;  

г) взаємозв’язана система фінансових інститутів, визначена адміністративно-територіальним 

устроєм; 

 д) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;  

е) організація взаємовідносин між різними бюджетами.  

5. До складу бюджетної системи України входять:  

а) центральні та місцеві бюджети;  

б) загальний, федеральний та місцеві бюджети; 

 в) державний та місцеві бюджети;  

г) державний та три рівні місцевих бюджетів.  

6. Місцевими бюджетами визнаються: 

 а) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у 

містах та бюджети місцевого самоврядування; 
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 б) бюджети місцевого самоврядування; 

 в) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.  

7. Зведений бюджет – це  

а) сукупність показників бюджетів, які використовуються для аналізу і прогнозування 

економічного і соціального розвитку держави;  

б) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки 

Крим і зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя;  

в) показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та 

бюджетів міст республіканського значення. 

 8. Бюджетна система України ґрунтується на принципах: 

 а) єдності, збалансованості, самостійності, матеріального стимулювання, повноти, 

обґрунтованості;  

б) єдності, збалансованості, комерційного розрахунку, самостійності, повноти, 

обґрунтованості;  

в) єдності, збалансованості, самостійності, повноти, справедливості і неупередженості, 

ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, публічності та 

прозорості, обґрунтованості;  

г) відповідальності учасників бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній 

стадії бюджетного процесу.  

9. Принцип єдності бюджетної системи України передбачає: 

 а) забезпечення єдності бюджетної системи України єдиною правовою базою; 

 б) єдину грошову систему; 

 в) єдине регулюванням бюджетних відносин та єдину бюджетну класифікацію;  

г) єдність порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

 10. Принцип збалансованості означає:  

а) повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до 

бюджету на відповідний бюджетний період;  

б) єдине регулюванням бюджетних відносин та єдину бюджетну класифікацію;  

в) відповідальності учасників бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній 

стадії бюджетного процесу.  

11. Принцип ефективності передбачає:  

а) досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу 

коштів;  

б) єдине регулюванням бюджетних відносин та єдину бюджетну класифікацію; 

в) досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.  

12. Державний бюджет як економічна категорія – це  

а) сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та 

фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП;  

б) досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.  

в) сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та 

фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП; 

г) загальнодержавні потреби в грошових коштах, джерела їх формування, розподіл і 

перерозподіл.  

13. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави являє 

собою:  

а) рівновагу доходів і видатків бюджету; 

б) загальнодержавні потреби в грошових коштах, джерела їх формування, розподіл і 

перерозподіл; в) розпис доходів і видатків цього фонду;  

г) сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та 

фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП. 

14. Державний бюджет як фінансовий план – 

а) відображає загальнодержавні потреби в грошових коштах, джерела їх формування, 
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розподіл і перерозподіл;  

б) характеризує економічну й соціальну політику держави;  

в) визначається рівновагою доходів і видатків бюджету, бюджетним дефіцитом або 

бюджетним профіцитом; 

г) характеризується складом доходів і видатків, які відображають фінансову діяльність 

держави. 

15. Загальний фонд бюджету включає:  

а) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; 

б) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 

в) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;  

г) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпо- рядниками бюджетних 

коштів на конкретну мету;  

д) фінансування загального фонду бюджету.  

16. Спеціальний фонд бюджету включає:  

а) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 

б) всі доходи бюджету;  

в) фінансування загального фонду бюджету;  

г) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпо- рядниками бюджетних 

коштів на конкретну мету;  

д) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.  

17. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається  

а) законом про Державний бюджет України;  

б) рішенням місцевих органів влади;  

в) постановою Кабінету міністрів України;  

г) Бюджетним Кодексом України.  

18. Структуру доходів Державного бюджету України формують:  

а) доходи, які отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові 

платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";  

б) доходи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету України; 

в) надходження з інших, визначених законодавством джерел;  

г) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;  

д) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.  

19. Видатки Державного бюджету України включають:  

а) бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні 

цілі, що пов’язані з реалізацією державних програм; 

б) пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов’язані з державною таємницею; 

в) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;  

г) перелік видатків, які визначено статтею 87 Бюджетного Кодексу України.  

20. Бюджетна класифікація – це  

а) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за 

ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та 

іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;  

б) єдине систематизоване згрупування доходів та видатків;  

в) перелік видатків, які визначено статтею 87 Бюджетного Кодексу України;  

г) класифікація доходів, видатків і фінансування і бюджету та класифікація боргу. 
 

 

 

 

 

 



 16 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 

ТЕМА: “Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

 

 Важливою проблемою державних фінансів є ефективна організація відносин у 

середині бюджетної системи, а саме між Державним бюджетом та бюджетами місцевого 

самоврядування. 

 При вивченні теми необхідно визначити мету регулювання міжбюджетних відносин, 

способи розмежування доходів між бюджетами, сутність бюджетного регулювання, методи 

бюджетного регулювання. 

 Сутність фінансового вирівнювання. Розкрити принципи фінансового вирівнювання. 

Опрацювати формулу розподілу міжбюджетних трансфертів щодо розрахунку обсягу 

видатків на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення. 

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1 .Завдання та інструменти міжбюджетних відносин. 

2. Зміст формули розподілу міжбюджетних трансфертів. 

3. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. 

4. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, їх використання 

5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.  

6. Вирівнювання видаткового потенціалу місцевих бюджетів. 

7. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні.  

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке міжбюджетні відносини та які передумови їх виникнення?  

2. Що таке бюджетний федералізм?  

3. Яка основна мета бюджетної децентралізації?  

4. Що таке вертикальне бюджетне вирівнювання та що воно передбачає?  

5. Що таке горизонтальне бюджетне вирівнювання та що воно передбачає?  

6. Охарактеризуйте сутність та мету бюджетного регулювання.  

7. Назвіть та охарактеризуйте види бюджетного регулювання.  

8. Охарактеризуйте методи бюджетного регулювання. 

9. Які види трансфертів можуть надаватися з державного бюджету місцевим 

бюджетам?  

10. Що таке фінансовий норматив бюджетної забезпеченості і як він визначається?  

11. Охарактеризуйте субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення програм 

соціального захисту. 

12. Охарактеризуйте субвенції на виконання інвестиційних проектів (програм). 

 

Тестові завдання: 

1. Відносини між бюджетами різних рівнів є:  

А) горизонтальними;  

Б)  вертикальними;  

В) регламентованими;  

Г) договірними.  

 

2. До принципів централізованої моделі міжбюджетних відносин належать:  

А) розвиток фінансової незалежності місцевого самоврядування;  

Б) незалежність від форми державного устрою;   
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В) авторитетне з боку держави розподілення податкових повноважень;   

Г) невтручання держави у бюджетний процес регіону.  

 

3. Бюджетне вирівнювання включає використання …  

А) коефіцієнта вирівнювання;  

Б) фінансового нормативу бюджетного забезпечення;  

В) міжбюджетних трансфертів;  

Г) всі відповіді правильні.  

  

4. Видатки на забезпечення конситуційного ладу, державної цілісності та суверенітету, 

незалежного судочинства здійснюються  …  

А) тільки з місцевих бюджетів;  

Б) тільки з Державного бюджету;  

В) як з місцевих бюджетів, так і Державного бюджету;  

Г) немає правильної відповіді.  

  

5. Чи може сільська рада здійснювати видатки на утримання дитячого дошкільного 

закладу:  

А) так;  

Б) ні;  

В) може в окремих передбачених законодавством випадках;   

Г) немає правильної відповіді.  

  

6. Реверсна дотація – це …   

А) Трансферт, що надається з Державного бюджету  місцевим бюджетам для 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;    

Б) Трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який 

прийняв рішення про надання субвенції; 

В) Кошти, що надається до Державного бюджету з місцевих бюджетів для 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;   

Г) Кошти для компенсації втрат доходів  місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, 

встановлених державою. 

 

7. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності районних бюджетів здійснюється 

на підставі …  

А) податку на доходи фізичних осіб;  

Б) податку на прибуток підприємств;  

В) окремо за податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств;  

Г) горизонтальне вирівнювання податкоспроможності районних бюджетів не 

здійснюється.    

  

8. Якщо індекс податкоспроможності обласного бюджету становить 1,3, то… 

А) вирівнювання не здійснюється;  

Б) обласному бюджету  надається додаткова дотація у розмірі 80 % суми, що перевищує 

значення такого індексу 1,1; 

В) з обласного бюджету перераховується реверсна дотація у розмірі 50 % суми, що 

перевищує значення такого індексу 1,1;  

Г) з обласного бюджету перераховується реверсна дотація у розмірі 100 % суми, що 

перевищує значення такого індексу 1,1;  

 

9. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

визначаються …  
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А) Міністерством фінансів України;   

Б) Державною казначейською службою України;  

В) Верховною радою україни 

Г) Кабінетом міністрів України.  

  

10. Перерахування базової та реверсної дотації здійснюється органами Казначейства 

України …  

А) раз в місяць;  

Б) щодекадно;   

В) щотижня;  

Г) два рази в місяць.  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 

ТЕМА: “Бюджетний процес та його учасники” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

   

Розроблення бюджетного запиту. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій 

проекту закону про Державний бюджет. Правила оформлення проекту закону про 

Державний бюджет України. Роль і завдання Міністерства фінансів у складанні проекту 

зведеного бюджету України. Складання проектів місцевих бюджетів. Вихідна інформація 

для складання проекту бюджету. Внесення змін до Закону. Захищені статті видатків 

бюджету. Звіт про виконання Державного бюджету. Складання, розгляд, затвердження, 

виконання місцевих бюджетів. 

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1.  Особливості формування бюджету в умовах фінансово-економічної кризи. 
2.  Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. 
3.  Органи оперативного управління бюджетним процесом. 
4. Роль і завдання Міністерства фінансів у складанні проекту зведеного бюджету 

України.  
 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність бюджетного процесу?  

2. Назвіть стадії бюджетного процесу.  

3. У чому полягає перша стадія бюджетного процесу – складання проекту бюджету? 

4. Яка особливість проходження другої стадії бюджетного процесу – розгляду і 

затвердження бюджету?  

5. Охарактеризуйте третю стадію бюджетного процесу – виконання бюджету.  

6. Які особливості четвертої стадії бюджетного процесу – складання і затвердження 

звітності про виконання бюджету? 

7. Що Ви розумієте під бюджетними правами та якими бюджетними правами наділені 

учасники бюджетного процесу?  

8. Поясніть, що таке бюджетний регламент.  
 

Тестові завдання: 

1. Бюджетний процес являє собою – 

 а) процес розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві 

бюджети;  
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б) регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів та 

їх виконання;  

в) складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджетів, які входять у бюджетну 

систему України; 

 г) процес складання проектів бюджетів.  

2. Відповідно до бюджетного кодексу України стадіями бюджетного процесу 

визнаються… 

 3. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються  

а) внутрішній та зовнішній фінансовий контроль і аудит; 

б) регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів та 

їх виконання;  

в) складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджетів, які входять у бюджетну 

систему України;  

г) оцінка ефективності використання бюджетних коштів.  

4. Внутрішній фінансовий контроль на всіх стадіях бюджетного процесу повинен 

забезпечувати  

а) постійну оцінку достатності та ВІДПОВІДНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ бюджетної установи 

вимогам внутрішнього фінансового контролю;  

б) оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам; 

 в) складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджетів, які входять у бюджетну 

систему України;  

г) інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати кожної 

перевірки (оцінки, розслідування, вивчення чи ревізію, проведеної підрозділом внутрішнього 

фінансового контролю.  

5. Керівник бюджетної установи відповідає за організацію ефективної системи 

внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з 

урахуванням  

а) положень Бюджетного Кодексу України та інших нормативно- правових актів; 

б) вимог цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями кожного 

структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов’язків;  

в) оцінки ефективності використання бюджетних коштів та правил бухгалтерського обліку й 

контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної установи;  

г) забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього 

фінансового контролю.  

6. Зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних 

установ здійснюються  

а) Рахунковою палатою України;  

б) Кабінетом Міністрів України;  

в) Державним казначейством України;  

г) Головним контрольно-ревізійним управлінням України.  

7. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить  

а) період розробки проекту бюджету та його затвердження;  

б) один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня 

того ж року;  

в) період виконання бюджетів;  

г) період складання та затвердження звіту про виконання бюджетів.  

8. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято 

на інший бюджетний період, визначено: 

а) надзвичайні події;  

б) введення воєнного стану;  

в) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місце- востях;  

г) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність 
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усунення природних чи техногенних катастроф.  

9. Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний процес та бюджетні 

відносини в Україні, є –  

а) Конституція України;  

б) Закон про Державний бюджет України на відповідний рік;  

в) Бюджетний Кодекс України;  

г) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі та на 

виконання Бюджетного Кодексу України й інших законів України ;  

д) потрібне доповнити.  

10. При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно- правових 

актів застосовуються  

а) лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України, Бюджетного 

Кодексу України та Закону про Державний бюджет України на відповідний рік ;  

б) лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України ;  

в) лише в частині, в якій вони не суперечать Закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік; 

г) потрібне доповнити. 

11. Учасниками бюджетного процесу є –  

а) органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями;  

б) посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями ;  

в) органи, які наділені бюджетними повноваженнями;  

г) вірна відповідь відсутня.  

12. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:  

а) керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів, 

керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад;  

б) органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями органи, 

уповноважені відповідно Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України забезпечувати їх діяльність, в особі їх керівників, а також міністерства;  

в) Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, Академія 

медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук 

України, Академія мистецтв України, в особі їх керівників;  

г) Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди; 

установи та організації, які визначені Конституцією України або входять до складу Кабінету 

Міністрів України.  

13. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються та 

затверджуються  

а) Бюджетним кодексом України ;  

б) Конституцією України ;  

в) Кабінетом Міністрів України;  

г) законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень. 

14. Головний розпорядник бюджетних коштів виконує наступні функції:  

а) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх 

Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу;  

б) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними 

бюджетних коштів;  

в) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними 

бюджетних коштів;  

г) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-

правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок 
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бюджетних коштів. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 

ТЕМА: “Система доходів бюджету” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

 

Для засвоєння теми слід звернути увагу перш за все на сутності доходів бюджету. 

Доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльності держави. Склад доходів 

державного бюджету визначається Бюджетними кодексом України та законами про 

державний бюджет на відповідний бюджетний рік. 

 Доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 

основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, 

дарунки, гранти).  

Залежно від конституційного устрою держави може бути кілька рівнів доходів 

бюджету - від загальнодержавного до нижчих адміністративно- територіальних угрупувань. 

України згідно з Конституцією є унітарною державою, і тому доходи бюджету мають два 

рівні - державний та місцеві.  

До місцевих відносять бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя, обласні, міські, районні, сільські та селищні.  

Розглянути методи формування доходів бюджету, а саме:  

- пряме вилучення доходів з державного сектора;  

- отримання доходів від державних угідь, майна і послуг;  

- перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків; 

 - залучення позик.  

Розглянути джерела формування доходів бюджету які поділяються на внутрішні і 

зовнішні. Джерелами формування внутрішніх доходів виступають: - створений ВВП; - 

національне багатство (відображає накопичені матеріальні цінності і розвідані природні 

ресурси).  Використовується тоді, коли не вистачає ВВП чи є певний надлишок природних 

ресурсів.  

Зовнішні джерела формування доходів бюджету характеризують міжнародний 

перерозподіл фінансових ресурсів і можуть формуватись на основі таких методів:  

1) прямий перерозподіл (наприклад, репарація);  

2) міжнародний кредит; 

 3) оподаткування експортно-імпортної діяльності; 

 4) валютне регулювання — відхилення встановленого курсу валют від реального їх 

співвідношення; 

 5) ціновий механізм — у світі склався певний масштаб цін, який призводить до 

міжнародного перерозподілу ресурсів.  

Розкрити сутність доходів держави від підприємницької діяльності. Зміст доходів від 

державних майна, угідь, послуг.  

Класифікувати доходи згідно бюджетної класифікації: податкові, неподаткові 

надходження, доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від операцій з 

капіталом, доходи рентного характеру, інші неподаткові доходи бюджету. Розкрити роль 

офіційних трансфертів у формуванні доходів окремих бюджетів. 

 Розкрити зміст доходів місцевих бюджетів. Нормативи відрахувань до місцевих 

бюджетів встановлені Бюджетним кодексом.  

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Охарактеризуйте джерела формування дохідної частини державного бюджету 

України. 
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2. Охарактеризуйте джерела формування місцевих бюджетів в Україні. 

3. Дайте характеристику правовій базі формування дохідної частини державного та 

місцевих бюджетів в Україні. 

4. Особливості податкової системи України і відмінності від зарубіжних країн. 

5. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку 

території. 

6. Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону. 

 
Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

Питання для самоконтролю: 

 
1. Сукупність яких грошових відносин є змістом доходів бюджету як об’єктивного 

економічного поняття? 

2. У чому полягає сутність доходів бюджету?  

3. Якими, на вашу думку, є взаємозв’язок і відмінності між доходами суспільства, 

доходами держави і доходами бюджетів?  

4. За якими ознаками і як класифікують доходи бюджетів?  

5. Які вам відомі джерела формування доходів бюджету?  

6. Які методи формування доходів бюджету розрізняє фінансова наука і практика? 

7. Охарактеризуйте термін “податкова система”. 

8. Яка відмінність між термінами “податкова система” і “система оподаткування”? 

9. У чому полягає сутність податку?  

10. Охарактеризуйте основні елементи податку.  

11. Які податки і збори належать до загальнодержавних і чому? 

12. Які особливості місцевих податків і зборів? 

13. Охарактеризуйте окремі групи і види податкових надходжень. 

14. Розкрийте особливості, призначення та роль у доходах бюджету неподаткових 

надходжень. 

15. Охарактеризуйте особливості формування доходів від операцій з капіталом. 

16. Розкрийте призначення та роль у доходах бюджету офіційних трансфертів.  

 
Тестові завдання: 

 

1. Методами формування доходів бюджету є:  

1) продуктивна діяльність, майнові права, платежі до державних фондів і комітетів, позички, 

емісія грошей;  

2) продуктивна діяльність, майнові права, податкові платежі;  

3) податковий, продуктивний, позичковий, кредитний, емісійний;  

4) продуктивна діяльність, майнові запозичення, трудові ресурси, податкові платежі, емісія 

грошей. 

2. Залежно від повноти зарахування доходи бюджету поділяються на:  

1) звичайні та надзвичайні;  

2) поточні й капітальні;  

3) закріплені і регульовані;  

4) податкові і неподаткові.   
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3. Доходи поділяють на звичайні та надзвичайні за такою класифікаційною ознакою:  

1) за методами залучення;  

2) залежно від повноти зарахування доходів до бюджету;  

3) за частотою появи у бюджеті;  

4) за рівнем централізації.   

4. Надзвичайні доходи:  

1) повністю зараховуються до державного бюджету;  

2) постійно включаються у бюджет з року в рік;  

3) з’являються у бюджеті та зникають з нього за певних обставин (емісія, позики);  

4) формуються за рахунок неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом.   

5. Надходження від державних послуг до бюджету класифікуються:  

1) зовнішні і внутрішні;  

2) податкові і позичкові;  

3) адміністративні збори (державне мито, плата за реєстрацію тощо) і компенсаційні доходи;  

4) постійні і разові.   

6. Надходження від реалізації майна і майнових прав держави поділяються:  

1) разові та постійні;  

2) платежі за ресурси та концесії;  

3) внутрішні і зовнішні;  

4) податкові та емісійні. 

7. Надходження від експлуатації державних угідь до бюджету класифікуються: 1) разові та 

постійні;  

2) платежі за ресурси та концесії;  

3) внутрішні і зовнішні;  

4) податкові та емісійні.   

8. Джерелом формування податкових надходжень до бюджету виступає:  

1) ВВП;  

2) національний дохід;  

3) зовнішні джерела;  

4) всі відповіді правильні.   

9. Джерелом державних доходів від приватизації є:  

1) ВВП;  

2) національне багатство;  

3) зовнішні джерела;  

4) емісія грошей.   
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10. Джерелом формування внутрішніх державних запозичень виступають:  

1) емісія грошей;  

2) національне багатство;  

3) ВВП та зовнішні джерела;  

4) всі відповіді неправильні.   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7 

ТЕМА: “Система видатків бюджету” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

 

Опрацювання зазначеної теми повинно починатись з визначення функцій держави, 

їхнього впливу на склад і структуру видатків бюджету.  

Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу 

та повернення надміру сплачених до бюджету сум.  

Витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу. 

Розкрити класифікацію видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням 

погашення) бюджету.  

Видатки бюджету класифікуються за:  

1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація 

видатків); 

 2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці 

видатки (економічна класифікація видатків);  

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація 

видатків); 

 4) за бюджетними програмами {програмна класифікація видатків).  

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально- економічного 

розвитку. Склад видатків Державного бюджету регламентується Бюджетним кодексом, 

Законом України «Про Державний бюджет на поточний рік», Бюджетною класифікацією та 

іншими юридичними актами органів владі.  

Опрацювати статтю 30 Бюджетного кодексу де передбачено, що видатки державного 

бюджету включають бюджетні призначення, встановлені Законом про Державний бюджет 

України на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією державних програм.  

У ст. 87 перелічені державні програми, які мають фінансуватися з Державного 

бюджету.  

Видатки місцевих бюджетів базуються на Бюджетному кодексі та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Так ст. 64 Закону передбачає перелік видатків 

місцевих бюджетів Згідно ст.70 Бюджетного кодексу до видатки місцевих бюджетів 

належать: видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені 

рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією програм, 

перелік яких визначено статтями 88-91 цього Кодексу. Перелік програм залежать від рівня 

місцевого бюджету 

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Проаналізуйте напрямки фінансування видатків за рахунок державного бюджету. 

2. Дайте характеристику програмній класифікації видатків. 

3. Роль видатків бюджету в соціально-економічному розвитку суспільства? 
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Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність видатків бюджету? 

2. У чому полягає сутність витрат бюджету? 

3. Сукупність яких грошових відносин характеризує зміст видатків бюджету?  

4. За якими ознаками у фінансовій науці і практиці класифікують видатки бюджету 

держави? 

 

Тестові завдання: 

1. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним 

бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру 

сплачених до бюджету сум – це: 

1) видатки; 

2) витрати; 

3) доходи; 

4) борг. 

2. Які є ознаки класифікації видатків:   

1) за економічними ознаками; 

2) за суспільним призначенням; 

3) за галузями економіки та соціальної сфери; 

4) всі відповіді вірні. 

3. За яким ознаки видатки поділяються на поточні і капітальні: 

1) за формами бюджетного фінансування; 

2) за рівнями бюджетної системи; 

3) за економічними ознаками; 

4) За цільовим призначенням. 

4. Видатки на створення нових та розширення діяльності діючих підприємств, установ, 

організацій – це: 

1) поточні; 

2) капітальні; 

3) витрати; 

4) немає вірної відповіді. 

5. За суспільним призначення видатки відображають: 

1) функції бюджету; 

2) принципи бюджету; 

3) функції держави; 

4) принципи держави. 

6. Як поділяються видатки за галузями економіки та соціальної сфери? 

1) освіта; 

2) будівництво; 

3) транспорт; 

4) всі відповіді вірні. 

7. За якою ознакою виокремлюють видатки на капітальне будівництво, капітальний ремонт, 

оплату праці, оплату комунальних послуг:  

1) за цільовим призначенням; 

2) за суспільним призначенням; 

3) за економічними ознаками; 

4) немає вірної відповіді. 

8. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України належать видатки на: 

1) освіту; 

2) охорону здоров’я; 
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3) соціальний захист та соціальне забезпечення; 

4) всі відповіді вірні. 

9. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки 

Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, належать видатки на: 

1) освіту; 

2) охорону здоров’я; 

3) фізичну культуру і спорт; 

4) всі відповіді вірні. 

10. Чи здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів видатки 

на державне управління? 

1) так; 

2) ні; 

3) частково; 

4) в певних випадках, визначених Бюджетним кодексом України. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8 

 

ТЕМА: “Основи фінансування бюджетної сфери в Україні” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

 

Бюджетне фінансування видатків. Класифікація фінансування бюджету визначає 

джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і 

напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів 

бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми 

боргу).  

Фінансування видатків бюджету може здійснюватись у таких формах:  

1. кошторисне фінансування; 

2. фінансування інвестиційних проектів (бюджетні інвестиції);  

3. державні субсидії, субвенції, дотації (державні трансферти);  

4. бюджетні кредити. 

Методи бюджетного фінансування.  
Кошторисне фінансування є основною формою бюджетного фінансування. Слід 

розглянути основи кошторисного планування та фінансування, види кошторисів, їх 

структура.  

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Головні розпорядники бюджетних коштів, їхні повноваження. 

2. Внесення зміни до затверджених кошторисів? 

3. Значення бюджетних норми у бюджетному процесі? 

4. Найважливіші проблеми бюджетного нормування в Україні? 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Охарактеризуйте термін “бюджетне фінансування”. 

2. Які принципи є основою бюджетного фінансування? 

3. Які форми бюджетного фінансування використовуються в Україні? 

4. 4.Які вам відомі методи бюджетного фінансування? 
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5. Хто може бути розпорядником бюджетних коштів?  

6. Як класифікують розпорядників бюджетних коштів? 

7. Що означають терміни “бюджетне асигнування”, “бюджетне призначення” та 

“бюджетне зобов’язання”?  

8. Що таке кошторис бюджетної установи і які його складові? 

9. Які вам відомі види кошторисів бюджетних установ?  

10. 20. У якому порядку розглядають і затверджують кошториси бюджетних установ? 

11. 22. Що означає термін “бюджетне нормування”? 

12. 24. Як класифікують бюджетні норми?  

13. Яким чином у кошторисі згруповані поточні видатки? 

14. Як згруповані у кошторисі капітальні видатки?  
 

Тестові завдання: 

 

          1. Безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету – це: 

а) бюджетне фінансування; 

б) кошторисне фінансування; 

в) державні дотації; 

г) немає вірної відповіді. 

 

2. Що належить до принципів бюджетного фінансування: 

а) принцип плановості; 

б) принцип цільового спрямування коштів; 

в) принцип безповоротності та безвідплатності фінансування; 

г) всі відповіді правильні. 

 

1. Кошторисне фінансування – це: 

а) забезпечення державними грошовими коштами установ і організацій соціально-

культурної сфери, оборони, органів державного управління; 

б) це форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні планово-

збиткових підприємств, організацій і установ, які надають послуги або виробляють необхідні 

товари, витрати на виробництво яких перевищує продажу; 

в) це фінансова підтримка державних та інших підприємств, у яких понад 50 відсотків 

майна є державною власністю; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. До методів бюджетного фінансування належить: 

а) метод єдиного казначейського рахунку; 

б) метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на 

рахунки головних розпорядників бюджетних коштів; 

в) правильна відповідь А і Б; 

г) немає правильної відповіді. 

 

3. На скільки частин поділяється кошторис: 

а) дві; 

б) чотири; 

в) три; 

г) немає правильної відповіді. 

 

4. Чи затверджуються зведені кошториси? 

а) так; 

б) ні; 
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в) так, за певних умов; 

г) немає правильної відповіді. 

 

5. За обсягом наданих прав розпорядники бувають: 

          а) головні; 

б) неголовні; 

в) розпорядники нижчого рівня; 

г) вірна відповідь А і В. 

 

6. В залежності від одиниць вимірювання норми бувають: 

а) матеріальні; 

б) фінансові; 

в) правильна відповідь А і Б; 

г) немає правильної відповіді. 

 

7. Залежно від методу побудови фінансові норми поділять на: 

а) індивідуальні норми; 

б) комбіновані норми; 

в) укрупнені норми; 

г) всі відповіді правильні. 

 

8. Відображають затрати за окремим видом видатків на розрахункову одиницю – це 

норми: 

а) індивідуальні норми; 

б) комбіновані норми; 

в) укрупнені норми; 

г) немає правильної відповіді. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9 

ТЕМА: “Видатки бюджету на економічну діяльність та науку” 

Методичні вказівки до вивчення теми. 

 

Розкрити роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного 

зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і 

бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу. Завдання, засади і 

методологічні основи прямого державного фінансування економіки. 

 Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку 

економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки.  

Видатки бюджету на економічну діяльність включають такі форми фінансування: 

 - капіталовкладення;  

- операційні витрати; 

 - кредити і дотації.  

За структурою державні капіталовкладення поділяються на:  

- галузеву - співвідношення вкладень у різні галузі економіки. Структурна перебудова 

економіки передбачає першочергове вкладення коштів у розвиток агропромислового 

комплексу, вугільної промисловості, транспорту та ін. пріоритетні галузі;  

- технологічну - співвідношення витрат, які спрямовані на активні елементи 

основного капіталу; 

 - територіальну - співвідношення капіталовкладень у нові регіони; 

 - відновлювальну і відтворювальну - співвідношення спрямування капіталовкладень у 

нове будівництво, модернізацію, технічне переозброєння і реконструкцію основних засобів 

виробництва.  
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За джерелами фінансування державні капіталовкладення поділяються на: 

 - централізовані (кошти державного бюджету, регіональних і місцевих бюджетів, 

позабюджетних фондів, державні позики); 

 - децентралізовані (власні кошти державних підприємств, міністерств і відомств). 

 За формами відтворення державні капіталовкладення поділяють на: - нове 

будівництво; 

 - розширене виробництво; 

 - реконструкцію; 

- технічне оснащення. 

 Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за двома напрямами: 

 а) у відомчому розрізі; 

 б) у розрізі інвестиційних проектів.  

У розрізі зазначеної теми слід звернути увагу на бюджетні інвестиції, їх види. Відомча 

система фінансування та фінансування інвестиційних проектів. Конкурсний відбір об’єктів 

бюджетного інвестування, його завдання і критерії.  

Бюджетне фінансування інвестиційних проектів за рахунок цільових державних 

позик. Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення. Порядок дотування збиткових 

підприємств.  

Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості. 

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність. Особливості 

фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, 

дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового 

господарства, на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. 

 Операційні витрати, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні 

операційних витрат.  

Вивчення видатків бюджету на науку слід починати з опрацювання засад та 

методологічних основ їх фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх 

фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії 

наук України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти. Кошторисне 

фінансування наукових закладів і наукових програм. Основною законодавчою базою, що 

регулює видатки бюджету на науку є Бюджетний кодекс України (ст.8, ст.30,ст.31,ст.87-91); 

Закон України «Про Державний бюджет на поточний рік», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Крім того додатково видатки бюджету на науку регулюються 

Законом України «Про науково і науково-технічну діяльність» із змінами та доповненнями 

від 19 грудня 2006 року N 489-У. Стаття 32 визначає «Основні принципи державного 

управління та регулювання у науковій і науково- технічній діяльності».  

При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава 

керується принципами:  

1.Органічної єдності науково- технічного, економічного, соціального та духовного 

розвитку суспільства;  

2.Поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;  

3. До держання вимог екологічної безпеки;  

4.Визнання свободи творчої, наукової і науково- технічної діяльності; 

5.Збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень; 

6.Використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового 

співробітництва; 

 7.Свободи поширення наукової та науково-технічної інформації; 

 8.Відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення 

інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної 

безпеки. 

 Одним із основних важелів здійснення державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування.  
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Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Назвіть пріоритетні напрями видатків на економічну діяльність. 

2. Розкрийте економічну сутність поняття «державна дотація». 

3. Охарактеризуйте позитивні та негативні аспекти пільгового оподаткування 

підприємств. 

4. Обґрунтуйте пріоритетність видатків на розвиток агропромислового комплексу. 

5. Назвіть основні джерела фінансування  науково-дослідних робіт в Україні. 

 
Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає функціональне призначення видатків бюджету на економічну 

діяльність?  
2. Охарактеризуйте форми фінансування видатків бюджетів на економічну ді яльність. 
3. Що таке бюджетні інвестиції та які функції вони виконують?  
4. Охарактеризуйте порядок планування бюджетних інвестицій.  
5. Охарактеризуйте сутність та принципи бюджетного кредитування економіки.  
6. Які чинники необхідно враховувати при плануванні видатків бюджетів на роз- виток 

промисловості, енергетики і будівництва в Україні?  
7. Назвіть складові видатків бюджетів на промисловість, енергетику і будівни- цтво 

відповідно до функціональної класифікації видатків.  
8. Які джерела фінансового забезпечення розвитку промисловості, енергетики і 

будівництва в Україні?  
9. Розкрийте особливості планування видатків на розвиток промисловості, енергетики і 

будівництва на загальнодержавному рівні. 
10. Назвіть основні джерела фінансування сільського господарства, лісового та рибного 

господарства, мисливства. 
11. Як класифікуються видатки на розвиток сільського господарства, мисливства і 

рибальства?  
12. На основі яких принципів здійснюється фінансування розвитку сільського 

господарства, лісового та рибного господарства, мисливства? 1 
13. Назвіть складові видатків бюджетів на охорону навколишнього природного се- 

редовища відповідно до функціональної класифікації видатків.  
14. Як плануються видатки бюджетів на охорону навколишнього природного се- 

редовища?  
15. Що, на вашу думку, є головною причиною непривабливого становища науки в 

Україні?  
16. Які державні органи забезпечують регулювання та стратегічне управління у сфері 

науки та науково-технічної діяльності в Україні?  
17. В якому розмірі і ким затверджується обсяг коштів на фінансування державних 

цільових наукових і науково-технічних програм?  
18. Чим зумовлені особливості фінансового планування і фінансування науково-до- 

слідних організацій? 
19. Як здійснюється планування видатків у кошторисах науково-дослідних установ?  
20. Назвіть джерела формування власних доходів наукових установ і організацій.  
21. Назвіть основні види наукових та науково-технічних робіт.  
22. Які витрати включаються у собівартість науково-дослідних робіт? 
23. Поясніть сутність програмно-цільового фінансування наукових досліджень і 

розробок.  
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24. Назвіть основні джерела фінансування наукових і науково-технічних робіт.  
25. Поясніть механізм дії кошторисного фінансування сфери науки. 
26. Що називають технологічними інноваціями?  
27. Охарактеризуйте державні та приватні джерела фінансування інноваційних проектів. 
28. Які є види фінансування інновацій за способом їх здійснення?  
29. Поясніть сутність і особливості венчурного фінансування інновацій.  
30. Охарактеризуйте методи державного стимулювання науково-дослідної та 

інноваційної діяльності 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10 

ТЕМА: “Видатки бюджету на оборону та управління” 
Методичні вказівки до вивчення теми В темі розкриваються фінансові та політичні 

аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір 

видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. 

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування. Утримання 

органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки 

на правоохоронні органи. Видатки на утримання фінансових, фіскальних і митних органів. 

Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління. Питання для 

самоконтролю: 1 .Видатки бюджету на управління. 2. Сутність видатки бюджету на 

міжнародну діяльність. 3. Сутність кошторисного фінансування збройних сил України. 4. 

Склад видатків місцевих бюджетів на утримання органів управління 
 

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі 

питання: 

1. Фінансові та політичні аспекти видатків держави на національну оборону. 

2. Воєнна доктрина та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. 

3. Напрями оптимізації видатків бюджету на управління.  

4. Фінансування міжнародної діяльності держави. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які видатки за своїм характером та значимістю належать до оборонних видатків, але 

проходять за кошторисами цивільних міністерств і відомств? 

2. Який склад видатків на національну оборону згідно з функціональною класифікацією 

видатків бюджету? 

3. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування видатків на оборону? 

4. Чим визначається розмір видатків Державного бюджету на національну оборону? 

5. За яким принципом здійснюється фінансування видатків на національну оборону в 

Україні? 

6. Які рахунки відкриваються розпорядником бюджетних коштів у органі Державної 

казначейської служби України? 

7. Хто є головним розпорядником коштів для установ Міністерства оборони України? 

8. Кому відкриваються особові рахунки? 

9. Кому відкриваються реєстраційні рахунки? 

10. Хто здійснює розподіл коштів на обласному рівні? 

11. Назвіть найбільші статті видатків кошторису. 

12. Від чого залежить заробітна плата військовослужбовців? 

13. Чим визначається кількість посад військовослужбовців? 

14. Які ви знаєте функції держави? 

15. Яку структуру має система органів державної влади України? 

16. Які витрати включають видатки на державне управління? 
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17. Що належить до складу видатків на судову владу? 

18. Кошти бюджетів яких рівнів спрямовуються на утримання органів влади й 

управління? 

19. Що таке державна служба в Україні? 

20. На яких принципах ґрунтується Державна служба? 

 

Тестові завдання: 

1. Оборона України згідно із ЗУ «Про оборону України» - це система заходів: 

1) політичних 

2) соціальних 

3) наукових 

4) всі відповіді вірні 

2. Головне завдання, яке стоїть перед Збройними силами України: 

1) захист державного суверенітету 

2) захист державної незалежності 

3) захист державної цілісності 

4) всі відповіді вірні 

3. Що включають оборонні видатки? 

1) утримання Збройних сил 

2) розвиток оборонної промисловості 

3) воєнні дослідження 

4) всі відповіді вірні 

4. Що передбачає розвиток оборонної промисловості? 

1) капітальне будівництво 

2) модернізація 

3) впровадження нових технологій  

4) всі відповіді вірні 

5. Що забезпечують оборонні видатки? 

1) умови виживання держави 

2) робочі місця 

3) співробітництво у військово-політичній сфері 

4) всі відповіді вірні 

6. Як поділяються оборонні видатки: 

1) прямі 

2) непрямі 

3) заховані 

4) всі відповіді вірні 
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7. Що належить до прямих оборонних видатків? 

1) витрати на утримання та навчання особового складу Збройних сил 

2) придбання, утримання та експлуатацію озброєння, воєнної техніки та майна 

3) видатки на цивільну оборону 

4) всі відповіді вірні 

8. Які видатки розподіляються на поточні і капітальні? 

1) побічні 

2) приховані 

3) прямі 

4) вірної відповіді немає 

9. Що належить до поточних видатків? 

1) нарахування на зарплату вільнонайманих працівників 

2) видатки на відрядження 

3) дослідження та розробки 

4) всі відповіді вірні 

10. Витрати, пов’язані з утриманням Збройних сил, гонкою озброєнь, ліквідацією наслідків 

війн: 

1) побічні 

2) приховані 

3) прямі 

4) вірної відповіді немає 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11 

ТЕМА: “Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну 

сферу” 

Методичні вказівки до вивчення теми 
Соціальні видатки бюджету слід розглядати як відображення соціальної політики 

держави. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування 

соціальних видатків. 

 Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і 

соціальну сферу. Соціальне й медичне страхування, їх роль у реалізації соціальної політики і 

вплив на обсяги бюджетного фінансування. Методологічні основи планування і 

фінансування соціальних видатків.  

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний 

захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки.  

Адресні субсидії громадянам на оплату житла і комунальних послуг. Види разової 

фінансової допомоги громадянам. Форми і методи фінансового забезпечення установ 

соціальної сфери.  

Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація, основи їх 

кошторисного фінансування. Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету 



 34 

у системі фінансового забезпечення освітніх закладів. 

 Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, 

особливості організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Оперативно-

сітьові показники діяльності школи, порядок їх визначення.  

Система заробітної плати вчителів і тарифікація педагогічних працівників. Штати і 

порядок планування фонду заробітної плати.  

Складання і перевірка кошторису загальноосвітньої школи. Особливості 

кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. 

 Фінансування дитячих дошкільних закладів: оперативно-сітьові показники, система 

заробітної плати, штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дитячого 

дошкільного закладу.  

Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування і 

фінансування у вищих закладах освіти. Штати і система заробітної плати працівників вищої 

школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти.  

Видатки бюджету на охорону здоров’я, їх склад і структура. Засади бюджетного 

фінансування охорони здоров’я, роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні 

медицини. Бюджетні заклади охорони здоров’я, організація їх фінансової діяльності. 

Оперативно-сітьові показники медичних установ.  

Штати і система заробітної плати медичних працівників. Складання і перевірка 

кошторису медичних установ. Особливості організації фінансової діяльності закладів 

охорони здоров’я в умовах бюджетно-страхової медицини.  

Під час перевірки правильності планування видатків на охорону здоров’я особлива 

увага звертається на розрахунок середньорічних показників, які характеризують діяльність 

закладів охорони здоров’я: кількість ліжок у лікувальних закладах і період їх 

функціонування; число лікарських посад у них; число лікарських відвідувань по 

амбулаторно-поліклінічній мережі. 

 Витрати на фінансування закладів охорони здоров’я включають видатки на 

лікувально-профілактичні заклади (лікарні, поліклініки, диспансери, станції швидкої 

допомоги та ін.), видатки на санітарно-профілактичні заклади, центри здоров’я тощо.  

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на 

культуру. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших 

культурно-освітніх закладів.  

Фінансування преси, видавництва, радіомовлення, телебачення.  

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету 

в державній підтримці олімпійського руху.  

Склад видатків на фізичну культуру і спорт, порядок їх планування і фінансування. 

Фінансування з бюджету на фізичну культуру і спорт здійснюється на підставі Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт» та Цільової комплексної програми «Фізичне 

виховання - здоров’я нації», затвердженої Указом Президента України від 01.09.1998р. № 

963. Заходи з фізичної культури і спорту фінансуються за рахунок державного, місцевих 

бюджетів, коштів професійних союзів, добровільних спортивних товариств, благодійних 

внесків і пожертвувань. 

 

Для вивчення цієї теми студенти повинні опрацювати такі питання: 

1. Система соціального захисту населення, склад видатків на соціальний захист, 

джерела їх фінансування. 

2. Система освіти в Україні. 

3. Джерела фінансування установ освіти, склад видатків бюджету на освіту. 

4. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. 

5. Стан та перспективи розвитку страхової медицини в Україні. 

6. Роль бюджету в державній підтримці олімпійського та параолімпійського руху в 

Україні. 
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Вивчаючи порядок фінансування установ невиробничої сфери необхідно вивчити 

Закон України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, а також рішення будь-якої 

місцевої ради про відповідний місцевий бюджет на 2016 рік.  

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Видатки бюджету на соціальний захист населення. 

2. Видатки бюджету на соціальне забезпечення.  

3. Видатки бюджету на соціальну сферу.  

4. Особливості кошторисного фінансування в установах охорони здоров’я. 

5. Особливості кошторисного фінансування у навчальних закладах та дошкільних 

установах. 

6. Який документ служить основним вихідним документом для визначення фонду 

заробітної плати вчителів та інших працівників школи? 

7. Які реквізити зазначаються у тарифікаційному списку? 

8. Як визначається кількість педагогічних ставок на всі класи по даній групі класів? 

9. Як розраховується місячна заробітна плата вчителя за навчальні години? 

10. Як визначається місячний фонд заробітної плати? 

11. В якому розмірі проводиться додаткова оплата за перевірку зошитів учнів учителям 

1—4-х класів загальноосвітніх шкіл? 

12. У якому розмірі здійснюється доплата за перевірку письмових робіт учнів учителям 

5—11-х класів загальноосвітніх шкіл? 

13. Як визначаються середні витрати за перевірку зошитів на один клас за 

тарифікацією? 

14. В якому розмірі оплачується класне керівництво вчителям 1-4 класів? 

15. Який тарифікаційний розряд має вища категорія? 

16. Які є види надбавок до заробітної плати вчителів? 

17. Скільки відсотків посадового окладу отримує вчитель за звання «Вчитель-

методист»? 

18. Скільки відсотків посадового окладу отримує вчитель за вислугу 10-20 років? 

19. Які є доплати до заробітної плати вчителів? 

20. Скільки відсотків посадового окладу отримує вчитель за класне керівництво 7 

класу? 

21. Скільки відсотків посадового окладу отримує вчитель за перевірку зошитів з 

німецької мови? 

22. Скільки відсотків посадового окладу отримує вчитель за завідування навчальним 

кабінетом? 

23. Які є види вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації в Україні? 

24. Які є види вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в Україні? 

25. Які є джерела фінансування вищої освіти? 

26. Законодавство України, що регламентує систему охорони здоров’я України. 

27. Основні оперативно-сітьові показники медичних закладів. 

28. Що таке соціальний захист і соціальне забезпечення? 

29. Принципи соціального захисту. 

30. Види соціального захисту і соціального забезпечення. 

31. Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні. 

32. Назвіть види державної допомоги сім’ям з дітьми.  

33. Відповідно до якого нормативного акту здійснюється фінансування розвитку 

фізичної культури і спорту? 

34. Які позабюджетні кошти використовуються для розвитку фізичної культури і 

спорту? 
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35. Від якого податку звільняються заклади фізичної культури і спорту? 

36. На яких засадах ґрунтується державна політика у сфері фізичної культури і спорту? 

37. Які видатки належать до видатків на фізичну культурі і спорт? 

38. Які видатки включає фінансування заходів з фізичної культури і спорту? 

39. Які видатки включаю фінансова підтримка громадських організацій? 

40. В якому розмірі існує надбавка за складність, напруженість у роботі? 

41. Скільки відсотків не повинен перевищувати граничний розмір надбавок? 

42. За які спортивні звання нараховується надбавка працівникам фізичної культури і 

спорту? 

43. Як встановлюються надбавки за наявності двох і більше звань? 

44. У якому розмірі встановлюється надбавка за знання  на використання в роботі однієї 

європейської мови? 

45. У якому розмірі встановлюється надбавка за знання  на використання в роботі однієї 

східної, угро-фінської або африканської мов? 

46. У якому розмірі встановлюється надбавка за знання  на використання в роботі 

іноземної мови? 

47. Які є доплати працівникам фізичної культури і спорту? 

48. Доплати у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (ставок заробітної плати, 

тарифних ставок) встановлюються за… 

49. Які доплати встановлюються за роботу в нічний час? 

50. У якому розмірі встановлюється надбавка за науковий ступінь «кандидат наук»? 

51. У якому розмірі встановлюється надбавка за науковий ступінь «доктор наук»? 

52. Як встановлюється доплата за наявності у працівників двох наукових ступенів? 

 

Тестові завдання 

1. Витрати на заходи щодо чого включають видатки на фінансування освіти? 

1) середньої освіти 

2) підготовки кадрів у професійно-технічних училищах і вищих навчальних 

закладах 

3) виховання дітей і підлітків 

4) всі відповіді вірні 

2. За якими групами закладів і заходів здійснюються видатки на освіту? 

1) дошкільна освіта 

2) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та 

реабілітації 

3) позашкільна освіта  

4) всі відповіді вірні 

3. Основними оперативно-виробничими показниками для планування бюджетних видатків у 

навчальних закладах для шкіл є: 

1) число місць 

2) кількість класів й учнів 

3) кількість груп і вихованців 

4) кількість навчальних груп, учнів, студентів 

4. В основі визначення обсягів фінансування лежать такі вихідні показники: 

1) кількість учнів 

2) кількість класів 

3) кількість педагогічних ставок 

4) всі відповіді вірні 

5. В основі визначення обсягів фінансування лежать такі похідні показники: 

1) кількість учнів 

2) кількість класів 



 37 

3) кількість педагогічних ставок 

4) всі відповіді вірні 

6. На якому рівні встановлюється гранична наповнюваність одного класу? 

1) 20 учнів 

2) 25 учнів 

3) 30 учнів 

4) вірної відповіді немає 

7. Яка кількість обов’язкових годин на тиждень встановлюється для 5-9 класів? 

1) 18 

2) 36 

3) 32 

4) вірної відповіді немає 

8. До фонду заробітної плати працівників школи входить заробітна плата: 

1) вчителів за проведені уроки і перевірку зошитів 

2) за додаткову та інші види праці вчителів 

3) керівних працівників, адміністративно-господарських працівників 

4) всі відповіді вірні 

9. Фонд заробітної плати учителів планується виходячи з: 

1) кількості педагогічних ставок 

2) розміру середньої ставки вчителя на місяць 

3) всі відповіді вірні 

4) вірної відповіді немає 

10. Скільки годин становить граничне педагогічне навантаження в розрахунку на тиждень? 

1) 15 

2) 16 

3) 18 

4) вірної відповіді немає 

11. Для розвитку  фізичної  культури  і  спорту  використовуються  

позабюджетні кошти від:  

1) фонду соціального    страхування    з    тимчасової    втрати працездатності 

2) підприємств, установ   та  організацій,  об’єднань  громадян, окремих осіб 

3) фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту 

4) всі відповіді вірні 

12. Державна політика   у   сфері   фізичної  культури  і  спорту  

ґрунтується на засадах: 

1) створення умов  для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної 

культури і спорту 

2) забезпечення підтримки        громадських         організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості 

3) забезпечення різноманітності,  високої  якості та доступності фізкультурно-

спортивних послуг для громадян 

4) всі відповіді вірні 

13. Згідно з бюджетною класифікацією до видатків на фізичну культуру і спорт 

належать: 

1) фінансування заходів з фізичної культури і спорту 

2) фінансова підтримка громадських організацій 

3) всі відповіді вірні 

4) вірної відповіді немає 

14. Фінансування заходів з фізичної культури і спорту включає: 

1) видатки на навчально-тренувальну роботу спортивних шкіл 

2) видатки на утримання апарату управління спортивних організацій 

3) всі відповіді вірні 
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4) вірної відповіді немає 

15. Фінансова підтримка громадських організацій включає: 

1) видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань 

2) видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань з 

нетрадиційних видів спорту 

3) всі відповіді вірні 

4) вірної відповіді немає 

16. Надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної 

плати, тарифної ставки): 

1) за високі досягнення у праці 

2) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) 

3) за складність, напруженість у роботі 

4) всі відповіді вірні 

17. Скільки відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) отримує «заслужений 

майстер спорту»? 

1) 40 

2) 20 

3) 15 

4) 10 

18. За знання та використання в роботі однієї європейської мови встановлюється надбавка в 

розмірі: 

1) 10% 

2) 15% 

3) 25% 

4) вірної відповіді немає 

19. Які є доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (ставок 

заробітної плати, тарифних ставок)? 

1) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників 

2) за суміщення професій (посад) 

3) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт 

4) всі відповіді вірні 

20. У якому граничному розмірі встановлюється доплата за науковий ступінь «доктор наук»? 

1) 25% посадового окладу 

2) 20% посадового окладу 

3) 15% посадового окладу 

4) вірної відповіді немає 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №12 

ТЕМА: “Видатки бюджету на обслуговування державного боргу” 
Методичні вказівки до вивчення теми. 

При розгляді цієї теми слід визначити сутність державного боргу, його структуру. 

Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг.  

Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного 

боргу.  

Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, 

уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, 

анулювання. 

 Політика реструктуризації державного боргу.  

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна політика 

позикових фінансів, її передумови.  

Форми державного кредиту, їх призначення. Суб’єкти державного кредиту, їх 
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класифікація. Чинники державного кредиту.  

Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце 

державного кредиту в покритті дефіциту бюджету. 

 Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, в яких є вільні кошти; довіра 

з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик; платоспроможність держави у 

погашенні боргів і виплаті доходу.  

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів 

державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою 

виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення.  

Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов’язання 

(векселі). 

 

На самостійне вивчення студентів виносяться наступні питання: 

1. Проблеми і напрями удосконалення системи управління й обслуговування 

державного боргу України. 

2. Державний борг та особливості боргового фінансування Державного бюджету 

України у поточному бюджетному періоді. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи дивитися у  розділі 3.1. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 .Сутність класифікації державного боргу за типом кредитора. 

2. Сутність класифікації державного боргу за типом боргового зобов’язання.  

3. Методичні підходи до управління державним боргом. 
 

Тестові завдання 

1. За формою емісії державні позики поділяються:  

А) облігації і казначейські зобов’язання;  

Б) процентні, виграшні, дисконтні;  

В) цінні папери і угоди;  

Г) внутрішні і зовнішні .  

  

2. За формою залучення державний борг поділяється на …  

А) борг у націоальній валюті та борг у іноземній валюті;  

Б) капітальний і поточний;  

В) довгостроковий і короткостроковий;  

Г) запозичення і гарантії. 

 

3. Граничний розмір внутрішнього і зовнішнього державного боргу встановлюється:  

А) Бюджетним кодексом України;  

Б) Законом про Державний бюджет України;  

В) Нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України;  

Г) Всі відповіді правильні.    
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4. За типом кредитора борг поділяється на:  

А) довго-, середньо- та короткостроковий;  

Б) внутрішній і зовнішній;   

В) національний і міжнародний;  

В) капітальний і поточний. 

  

5. Конверсія – це метод управління боргом, який передбачає …  

А) збільшення строків дії випущеної позики;  

      Б) обмін кілька раніше випущених облігацій на одну нову облігацію. 

В) зміну дохідності позики;   

Г) повну відмову держави від своїх зобов’язань.  

  

6. Об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик 

обмінюються на облігації нової позики – це …  

А) консолідація;  

Б) конверсія;  

В) відстрочка погашення;  

Г) уніфікація.  

  

7. Яка гранична величина основної суми державного боргу?  

А) 40% від фактичного річного ВВП;  

Б) 50% від фактичного річного ВВП;  

В) 60% від фактичного річного ВВП;  

Г) 70% від фактичного річного ВВП.  

   

8. Підтримання оптимальної структури боргових зобов’язань держави між інвесторами 

резидентами і інвесторами-нерезидентами, поступове заміщення зовнішнього 

запозичення внутрішнім – це …  

А) принцип єдності управління державним боргом;  

Б) принцип безумовності управління державним боргом;  

В) принцип зниження ризиків управління державним боргом;  

Г) принцип збереження фінансової незалежності управління державним боргом;  

  

9.Хто  здійснює управління державним боргом України:  
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А) Рахункова палата;  

Б) Кабінет Міністрів України  

В) Міністерство фінансів України;  

Г) Верховна Рада України.  

  

10. Зобов’язання держави в особі КМУ , що діє через Міністерство фінансів України, 

повністю або частково виконати платежі на користь кредитора в разі невиконання 

позичальником, іншим ніж Україна, зобов’язань щодо повернення грошових коштів на 

умовах строковості та платності – це …   

А) державна гарантія;  

Б) державне внутрішнє запозичення;  

В) державне зовнішнє запозичення;  

Г) державна порука. 
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34. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку 
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основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: 
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38.  Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку 
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3.3. Періодичні видання 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгатлерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економікм 

11. Фінанси України 
 Internet     cайти 

1. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: www.treasury.gov.ua  

2. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.– [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
www.kmu.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.– [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
www.mf.gov.ua/ 

5. Сайт «Децентралізація влади» [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
decentralization.gov.ua/  

6. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/255545 

7. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]: 
Режим доступу: www.ibser.org.ua 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
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4.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 
№ 
п/
п 

Види робіт.  
Критерії оцінювання  

Кількість балів 

 Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів 

України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове 

посилання на них під час розкриття питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій 

та законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в 

країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодичної преси; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань 

семінарського заняття; 

 проведений опис об’єктів; 

 використані матеріали з практики роботи фінансових органів; 

 акуратні і змістовні записи в зошиті 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для 

вичерпного розкриття питання) 

4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо вони  

потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали 

періодичної преси; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському 

занятті; 

3 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському 

занятті; 

2-1 

 самостійна робота не виконана 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


