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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни «Бюджетна система» є система фінансово-

економічних відносин, що виникають в процесі формування бюджету та 
здійснення видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Бюджетна система» є формування базових 
знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення 
бюджетної політики. 

  
Основні завдання 

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у: 

 вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку 
бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;  

 засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету 
держави; 

 розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної 
системи держави; 

 формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел 
формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; 

 оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які 
забезпечують реалізацію функцій держави; 

 формуванні знань з питань державного кредиту та управління 
державним боргом. 

 
 
 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка  Бюджетний менеджмент 

Макроекономіка  Податковий менеджмент 

Фінанси  Казначейська система 

Гроші і кредит Управлінню державними та 

місцевими фінансами 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку бюджетної системи   за   допомогою   

інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність бюджетної політики. 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні та 

інструктивні документи з питань планування 

та регулювання бюджетної системи 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових  та  національної 

бюджетних систем та  їх структури 

Знати і розуміти теоретичні основи побудови 

бюджетної системи України та окремих 

зарубіжних країн 
Здатність здійснювати аналіз бюджетної 

системи: доходів бюджету, напрямів 

фінансування видатків  

Виконувати необхідні розрахунки 

бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях 

бюджетної системи 
Уміння  застосовувати  економіко-математичні 

методи та моделі для визначення обсягів 
бюджетних видатків, які забезпечують 
реалізацію функцій держави 

Вміти оцінювати бюджетну політику, що 

проводиться в Україні 

Володіння базовими знаннями  

законодавства  у сфері    бюджетно-

податкового    регулювання 

Вміти складати кошториси бюджетних 

установ. Вміння визначати розміри 

соціальних допомог. 
Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного 

забезпечення для отримання та обробки 

даних у бюджетній сфері  

Знаходити резерви додаткових надходжень і 

економії витрат відповідного бюджету 

Уміння складати  та  аналізувати  фінансово-

бюджетну звітність 

Демонструвати  вміння використовувати 

набуті знання та навички при фінансуванні 

державного бюджету України, 

обслуговуванні боргових зобов’язань 

державного бюджету України, плануванні та 

контролю бюджету, управлінні державним 

боргом; 
Спроможність виконувати контрольні 

функції у бюджетній сфері 

Володіти методами оцінки стану, проблем та 

перспектив розвитку бюджетної системи 

України 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Вступ  Предмет і завдання дисципліни 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи 

Тема 4 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Тема 5 Бюджетний процес та його учасники 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Тема 7. Система видатків бюджету 

Тема 8. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні 

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління  

Тема 11. Видатки бюджету на соціальну сферу 

 11.1. Видатки бюджету на освіту 

 11.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я  

 11.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення 

 11.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво 

 11.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і 

спорту 

Тема 12. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Вступ. Предмет і завдання дисципліни 
Предмет, завдання і структура дисципліни та метод її вивчення. Значення 

дисципліни "Бюджетна система" у підготовці фінансистів-економістів та її 
взаємозв'язок з іншими дисциплінами навчального плану. 

Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, 
навчальних посібників, законодавчого, інструктивного та практичного 
матеріалів. 

Організація самостійної роботи студентів. 
 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 
Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. 

Державний бюджет як економічна категорія. Взаємозв'язок бюджету з іншими 
економічними категоріями. Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин. 
Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні межі. Тенденція зростання 
бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. 
Забезпечення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансові 
протиріччя у суспільстві, пов'язані із суб'єктивним формуванням бюджету та 
способи їхнього вирішення. Характеристика грошових відносин, що становлять 
зміст державного бюджету. 

Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів. Державний 
бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні 
ознаки. 

Місце і роль бюджету у фінансовій системі України. Державний бюджет як 
центральна ланка фінансової системи. Функції бюджету, їх характеристика. 

Бюджетна політика Української держави, її особливості та значення. 
Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових умовах 
господарювання. 

 
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів. Державний 
бюджет як основний фінансовий план. Взаємозв'язок державного бюджету з 
іншими фінансовими планами України. Відмінності між бюджетом як 
фінансовим планом та бюджетом як економічною категорією. 

Правовий характер бюджету, його чинники. Бюджет як віддзеркалення 
економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет. 
Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 

Сутність, принципи і завдання бюджетного планування в сучасних умовах 
господарювання. Бюджетне планування як складова частина фінансового 
планування. Місце і роль бюджетного планування у системі соціально-
економічного планування в Україні. Етапи та методи бюджетного планування. 

Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період. 
Баланс бюджету. 
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Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної 

системи; виділення окремих видів бюджетів; розподіл доходів і видатків між 

окремими ланками бюджетної системи; встановлення характеру взаємовідносин 

між бюджетами. 

Поняття бюджетної системи. Структура бюджетної системи України, 

взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. 

Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика. 

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні 

повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради АРК, Ради Міністрів АРК, обласних та районних державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських, селищних та сільських рад. 

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, 

бюджетний дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. Бюджетний  

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

джерела фінансування, шляхи та методи подолання. 

 

Тема 4. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. 

Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу доходів між бюджетами. 

Чинники і порядок закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок 

бюджетного регулювання. Проблеми економічної ефективності бюджетного 

вирівнювання в Україні. 

Доходи місцевих бюджетів. 

 Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Критерії 

розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. 

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

Місцеві бюджети, їх місце у бюджетній системі України та роль у 

соціально-економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних 

утворень. Видатки місцевих, бюджеті. 

Види міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних 

трансфертів. 

 

Тема 5. Бюджетний процес та його учасники 

Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Стадії 

бюджетного процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу 

на місцевому рівні.  

Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні. Сутність та складові 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

 

 

Тема 6. Система доходів бюджету 



 

8 

 

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від 

підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. 

Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. 

Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний дохід як 

основа дохідної бази бюджету. Причини й умови використання національного 

багатства для формування доходів бюджету. 

Склад, структура та динаміка доходів Державного бюджету України,  

обласного бюджету, районних, міських, селищних і сільських бюджетів. Вплив 

нової редакції Бюджетного кодексу України на формування та фінансове 

забезпечення бюджетів органів місцевого самоврядування. 

Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих 

податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення 

прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх види, 

роль у доходах бюджету. 

Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Доходи від власності та 

підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного 

характеру. Інші неподаткові доходи бюджету. 

Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для 

прогнозування доходів і видатків бюджетів та їх виконання. Структура 

бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету. 

 
Тема 7. Система видатків бюджету 

Склад, структура та динаміка видатків Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів України. 

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль 

видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного 

розвитку. Процесуальна класифікація видатків бюджету: функціональна, відомча 

та економічна. Класифікація фінансування бюджету; класифікація боргу. 
 Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії. 

 
Тема 8. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні 

Бюджетне фінансування. Система бюджетного фінансування: відомча та 
програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне 
фінансування, державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. 
Методи бюджетного фінансування. 

Кошторис бюджетної установи його форма і зміст. Порядок складання і 
затвердження та виконання кошторису бюджетної установи. 

Нормування видатків в Україні. Види норм видатків та нормативів, 
порядок їх встановлення.  

 
Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку 

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та 
економічного зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. 
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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. 

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх 
фінансування. 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 на економічну діяльність. 
Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, 
будівництва, транспорту, 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. 

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх 
фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах 
Академії наук України, у відомчих наукових закладах та вищих закладах освіти. 
Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм. 

 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 
Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Військова 

доктрина країни та її вплив на рівень видатків на оборону. Склад і характеристика 

видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. 

Система і структура органів управління в Україні та джерела їх 

фінансового забезпечення. Видатки бюджетів на державне управління, їх склад і 

характеристика. Видатки на утримання органів законодавчої, виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. Видатки на судові та правоохоронні органи, 

прокуратуру. Видатки на утримання фінансових, фіскальних та митних органів. 

Порядок планування та фінансування видатків бюджетів на управління. 

 

Тема 11. Видатки бюджету на соціальну сферу 

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. 

Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетною фінансування 

бюджетних видатків. Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, 

соціальне забезпечення і соціальну сферу. Соціальне медичне страхування, їх 

роль у реалізації соціальної політики її вплив на обсяги бюджетного 

фінансування соціальних видатків. 
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Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету 

на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової 

економіки. Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери. 

Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація, основа 

кошторисного фінансування. 

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету 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 й 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, 

Фінансування медичних установ за нормативом бюджетних видатків на одного 

жителя. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров'я 

в умовах страхової медицини. Оперативно-сітьові показники медичних установ. 

Штати і система заробітної плати медичних працівників; порядок планування 

фонду заробітної плати в установах здоров'я. Складання й перевірка кошторису 

лікарні. 

Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості 

кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. 

Фінансування преси, видавництва, радіо, телебачення. 

Бюджетне 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. 

 

Тема 12. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу  

Економічна сутність державного кредиту. Форми державного кредиту. 
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Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний 

та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки 

бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом та 

його обслуговування. Методи управління державним боргом: конверсія, 

консолідація, уніфікація позики, обмін облігацій за регресивним 

співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика реструктуризації 

державного боргу.  

Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування 

державного зовнішнього боргу України. 
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