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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Бюджетна 
система» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
першого рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» та відповідного навчального плану. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади 
бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи. 

Дисципліна «Бюджетна система» є складовою циклу дисциплін 
загальної підготовки студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». 

Навчальний матеріал дисципліни «Бюджетна система» викладається 
в одинадцяти темах, які об’єднанні у два змістові модулі. Дисципліна 
включає базові теми, які формують систему знань щодо системи 
бюджетних відноси і характеру їх впливу на суспільство, 
характеристики  бюджетного процесу та бюджетного устрою держави, 
визначення доходів та видатків державного бюджету й місцевих 
бюджетів. Засвоєння даного матеріалу дасть практичні навички 
проведення структурно-динамічного та параметричного аналізу 
показників бюджету як на державному, так і на місцевому рівнях. 

У курсі вивчаються теоретико-практичні аспекти побудови 
бюджетної системи в Україні як провідної ланки державних фінансів. 
Матеріал включає вивчення сутності бюджетної системи та 
бюджетного процесу, особливостей системи міжбюджетних відносин 
та дослідження державного бюджету як  основного інструмента 
державної соціально-економічної політики та перерозподільних 
відносин у суспільстві. 

Анотація 
Дисципліна «Бюджетна система» є базовою дисципліною, що 

формує фаховий рівень у здобувачів вищої освіти щодо вивчення 

бюджетного устрою держави та принципів побудови бюджетної 
системи. Курс спрямований на формування практичних навичок у 
студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» у напрямі формування доходів бюджету та форм 
фінансування видатків, аналізу державного кредиту й управління 
державним боргом, що дасть можливість студентам засвоїти методику 
визначення обсягів бюджетних доходів та видатків, які забезпечують 
реалізацію функцій держави. 

Ключові слова:  бюджетна система, бюджетний дефіцит, 
бюджетний устрій, міжбюджетні відносини 

Abstract 

«Budget system» is one of the basic discipline in relation to the 

formation of a professional level for higher education graduates in the field 
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of  budget system construction. The course is aimed to developing practical 

skills for students of specialties 072 «Finance, Banking and Insurance» in 
the budget revenues directions formation and  expenditure financing forms, 

public credit issues and public debt management, which will allow students 

to learn the method of determining the amount of budget revenues and 

expenditures that ensure the implementation of state functions. 

Keywords: budget system, budget deficit, budget system, 

intergovernmental relations 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменуванн
я показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 4 

Галузь знань: 
07 «Управління 

та адміністрування» 

Дисципліна фахової 
підготовки (спеціалізації) 

Модулів – 1 

Спеціальність:  
072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових 
модулів – 2 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна 
кількість годин – 
120 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 
4 год. 

самостійної 
роботи студента 
– 4 год. 

Рівень вищої 
освіти: І 

(бакалаврський) 
 

22 год. 2 год. 
Практичні, 

семінарські 
20 год. 10 год. 

Самостійна робота: 
78 год. 108 год. 

Вид контролю: 
екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 35 % до 65 %. 
для заочної форми навчання – 10 % до 90 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. 
Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї 
соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему 
перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну 
юридичну і фізичну особу. Саме це визначає мету навчальної 
дисципліни – вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх 
впливу на суспільство. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  
 засвоєнні теоретичних основ формування і використання 

бюджету держави; 
 розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови 

бюджетної системи; 
 формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і 

джерел формування доходів бюджету та напрямків і форм 
фінансування видатків; 
 оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних 

видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; 
  формуванні знань з питань державного кредиту та управління 

державним боргом. 
Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 

 бюджетну систему України; 
 систему доходів і видатків бюджетів; 
 методику розрахунку дефіциту бюджету; 
 законодавство про порядок формування доходів бюджету та 

форми фінансування видатків; 
 визначення обсягів бюджетних видатків; 
 методику формування, виконання та аналізу виконання 

кошторису. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

 визначати суму закріплених та регульованих доходів бюджетів; 
 розраховувати суму дефіциту бюджету; 
 складати кошторис бюджетної установи; 
 провадити економічний аналіз і контроль за виконанням 

кошторису;  
 самостійно працювати з законодавчими та інструктивними 

матеріалами. 
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Вивчення дисципліни забезпечує отримання наступних 
програмних компетентностей: 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та 
практичні проблеми у сфері фінансів, 
банківської справа та страхування, що 
передбачає застосування окремих методів і 
положень фінансової науки та 
характеризується невизначеністю умов і 
необхідністю врахування комплексу вимог 
здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення,  
аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у  

практичних ситуаціях. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  

відповідному рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 
Фахові 
компетентності 
спеціальності 
(СК) 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 
розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро-  та мікроекономічного 
аналізу, оцінювати сучасні  економічні явища. 
СК02. Розуміння особливостей 

функціонування сучасних світових та 
національних фінансових  систем та їх 
структури. 
СК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у тому 
числі бюджетна  та податкова системи, фінанси 
суб’єктів  господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування). 
СК05. Здатність застосовувати знання  

законодавства у сфері монетарного, 
фіскального  регулювання та регулювання 
фінансового ринку. 
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СК08. Здатність виконувати контрольні 
функції у  сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
СК11. Здатність підтримувати належний 

рівень  знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку. 
СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні 

аспекти та обґрунтовувати пріоритетні 
напрями покращення функціонування 
державних, корпоративних фінансів, фінансів 
домогосподарств, фінансової системи в цілому. 

Вивчення дисципліни забезпечує наступні програмні 
результати: 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем,  фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану 

фінансових систем (державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи,  фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання  економічних даних, збирати та аналізувати  
необхідну фінансову інформацію, розраховувати  показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та  спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів. 
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ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практ 

ичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її  зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави. 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення 

механізму функціонування державних, корпоративних фінансів, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків та покращення 
фінансового стану суб’єктів господарювання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ 
БЮДЖЕТУ. ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ 
ДЕРЖАВИ 

 
1.1. Державний бюджет як економічна категорія.  
1.2. Бюджетне нормативно-правове регулювання. 

1.3. Функції бюджету, їх характеристика. 
1.4. Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин. 
1.5. Бюджетна політика держави, її особливості та значення. 
1.6. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових 

умовах господарювання. 
1.7. Призначення, структура та роль бюджетного механізму. 
 

ТЕМА 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
ДЕРЖАВИ 

2.1. Державний бюджет як основний фінансовий план. 
2.2. Бюджетний процес в Україні, його сутність та особливості. 
2.3. Стадії бюджетного процесу. 
2.4. Бюджетне планування: суть, етапи та методи бюджетного 

планування. 
 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ 

3.1 Бюджетний дефіцит як економічна категорія. 
3.2 Причини виникнення  дефіциту. 
3.3.Класифікація бюджетного дефіциту. 
3.4. Джерела покриття дефіциту бюджету. 
3.5 Регулювання бюджетного дефіциту. 
 

ТЕМА 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА 
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

4.1. Основи бюджетного устрою. 
4.2. Бюджетна система: суть і структура. 
4.3. Принципи побудови бюджетної системи. 
4.4. Бюджетне законодавство. 
4.5. Бюджетна класифікація: значення і структура. 
 

ТЕМА 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І СИСТЕМА 
БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ 

5.1. Суть і характеристика міжбюджетних відносин. 
5.2. Система фінансового вирівнювання. 
5.3. Форми міжбюджетних відносин. 
5.4. Міжбюджетні трансферти в Україні. 
5.5 Світова практика міжбюджетних відносин. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 
БЮДЖЕТУ 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 
 

6.1. Економічна сутність та класифікація бюджетних доходів.  
6.2. Доходи місцевих бюджетів. 
6.3. Роль податкової системи у формуванні доходів бюджету. 

 

ТЕМА 7. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 

7.1. Економічна сутність бюджетних видатків  
7.2. Класифікація видатків бюджету  
7.3. Видатки державного бюджету  
7.4. Видатки місцевих бюджетів  
7.5. Бюджетне фінансування, його форми та методи  

 

ТЕМА 8. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКУ 

8.1. Необхідність і склад видатків на розвиток економіки 

8.2. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки 

8.3. Фінансування промисловості та енергетики 

8.4.Фінансування агропромислового комплексу, водного 
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господарства та природокористування 

8.5. Фінансова підтримка малого бізнесу та підприємництва 

8.6. Видатки бюджету на науку 

 

ТЕМА 9. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 

9.1. Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. 
9.2. Фінансування освіти. 
9.3. Фінансування охорони здоров'я. 
9.4. Фінансування культурно-освітніх закладів. 
9.5. Фінансування закладів соціального забезпечення. 
 

ТЕМА 10. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБОРОНУ ТА 
УПРАВЛІННЯ 

10.1. Видатки на оборону 

10.2. Видатки на управління 

 

ТЕМА 11. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 

 

11.1. Сутність, чинники та форми державного кредиту. 
11.2. Державний борг та видатки на його обслуговування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо- 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність і призначення бюджету. Основи 
бюджетного устрою 

Тема 1. Сутність, 
призначення та роль 
бюджету держави 

 

11 2 2   7 10  1   9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 2. Бюджет як 
фінансовий план 
держави 

11 2 -   9 11 1    10 

Тема 3. Бюджетний 
дефіцит та джерела 
його фінансування 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 4. Бюджетний 
устрій та побудова 
бюджетної системи  

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 5. 
Міжбюджетні 
відносини і система 
бюджетного 
вирівнювання 

11 2 2   7 10  1   9 

Разом за змістовим 
модулем 1 

55 10 8 - - 37 53 1 4 - - 48 

Змістовий модуль 2. Система доходів і видатків бюджету 

Тема 6. Система 
доходів бюджету 

11 2 2   7 11,5 0,5 1   10 

Тема 7. Система 
видатків бюджету 

11 2 2   7 11,5 0,5 1   10 

Тема 8. Видатки 
бюджету на 
економічну 
діяльність та науку 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 9. Видатки 
бюджету на 
соціальний захист і 
соціальну сферу 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 10. Видатки 
бюджету на оборону 
та управління 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 11. Видатки 
бюджету на 
обслуговування 
державного боргу 

10 2 2   6 11  1   10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

65 12 12   41 67 1 6   60 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 10 - - 108 
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Для інтегрованих планів 
 

Назви змістових 
модулів і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо- 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність і призначення бюджету. Основи 
бюджетного устрою 

Тема 1. Сутність, 
призначення та роль 
бюджету держави 

 

11 2 2   7 10  1   9 

Тема 2. Бюджет як 
фінансовий план 
держави 

11 2 -   9 11 1    10 

Тема 3. Бюджетний 
дефіцит та джерела 
його фінансування 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 4. Бюджетний 
устрій та побудова 
бюджетної системи  

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 5. 
Міжбюджетні 
відносини і система 
бюджетного 
вирівнювання 

11 2 2   7 10  1   9 

Разом за змістовим 
модулем 1 

55 10 8 - - 37 53 1 4 - - 48 

Змістовий модуль 2. Система доходів і видатків бюджету 

Тема 6. Система 
доходів бюджету 

11 2 2   7 11,5 0,5 1   10 

Тема 7. Система 
видатків бюджету 

11 2 2   7 11,5 0,5 1   10 

Тема 8. Видатки 
бюджету на 
економічну 
діяльність та науку 

11 2 2   7 11  1   10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 9. Видатки 
бюджету на 
соціальний захист 
населення і 
соціальну сферу 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 10. Видатки 
бюджету на оборону 
та управління 

11 2 2   7 11     11 

Тема 11. Видатки 
бюджету на 
обслуговування 
державного боргу 

10 2 2   6 11     11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

65 12 12   41 67 1 4   62 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 8 - - 110 
 

5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма  

навчання 

заочна 
 форма  

навчання 

1 2 3 4 

1. 
Бюджет держави та визначення моделі 
фінансових відносин 

2 1 

2. 
Визначення показників дефіциту бюджету 
та джерел його фінансування. 2 1 

3. 
Склад показників зведених бюджетів. 
Бюджетна класифікація. 2 1 

4. 
Горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності території 2 1 

5. Розподіл доходів між бюджетами 2 1 

6. Розподіл видатків між бюджетами 2 1 

7. 
Розрахунок видатків бюджету на 
економічну діяльність та науку 

2 1 

8. 
Розрахунок видатків бюджету на соціальний 
захист населення і соціальну сферу 

2 1 
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1 2 3 4 

9. 
Розрахунок показників  для кошторисного 
фінансування  2 1 

10. 
Розрахунок видатків бюджету на 
обслуговування 

державного боргу 

2 1 

 Разом 20 10 

 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  20 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 19 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 39 год. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

 1 Елементи бюджетного механізму 7 9 

2 
Стадії бюджетного процесу на державному 
та  місцевому рівнях 

9 10 

3 
Регулювання бюджетного дефіциту у 
світовій практиці 7 10 

4 

Склад та структура видаткової частини 
Державного бюджету України. Операції 
кредитування 

7 10 

5 
Аналіз дохідної частини Державного 
бюджету України 

7 9 

6 
Виконання плану Державного бюджету 
України за видатками 

7 10 

7 
Структурно-динамічний аналіз 
міжбюджетних трансфертів в Україні 7 10 

8 
Бюджетні програми підтримки галузей 
економіки 

7 10 
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1 2 3 4 

9 
Основні напрями соціального захисту в 
Україні (за рахунок коштів бюджетів) 7 10 

10 

Склад і структура джерел фінансування 
Державного бюджету України за типом 
боргового зобов'язання, за типом кредитора 
та за типом боргового зобов'язання 

7 10 

11 Показники боргової безпеки України 6 10 

 Разом 78 108 

7. Методи навчання 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний 
матеріал, здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. 
На практичних заняттях розв’язуються ситуаційні задачі.  

8. Методи контролю 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній і письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 
(розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 
перевірки виконаних практичних завдань; підготовка та презентація 
реферату; підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 
конференціях; участь в конкурсах, олімпіадах. Усі форми контролю 
включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 
на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-

вий тест  
(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 

 Т1, Т2... Т11 – теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 добре 
74–81 

64–73 задовільно 
60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Бюджетна 
система» включає: 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 
(КНМЗД). 

2. Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної 
дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»  денної форми навчання / О.О. Ляхович. Рівне: 
НУВГП, 2019. 38 с. (06-03-252) 

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бюджетна система» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та 
заочної форм навчання / О.О. Ляхович, А.А. Подлевський. Рівне: 
НУВГП, 2019. 137 с. (06-03-253) 

4. Друкований роздатковий матеріал. 
5. Презентація курсу «Бюджетна система» (лекційні та практичні 

заняття) в програмі «Microsoft Power Point». 
11. Рекомендована література 

Базова література 

1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. 
Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. К. : КНЕУ, 2011. 
311 с. 

2. Бюджетна система. Практикум : навч. посіб. / С. Я. Кондратюк, 
Т. В. Жибер, Г. Б. Коломієць та ін.; за наук. ред. проф. В. М. Федосова. 
К.: КНЕУ, 2015. 454 с. 

3. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: навч. посіб. 
/ За заг. ред. В. В. Зубенка. ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». К., 2017. 184 c. 

4. Бюджетна система : навч. посіб. / С. В. Юшко.  Харків : ХНЕУ, 
2013. 348 с. 

Допоміжна література 

1. Бюджетна система: навч. посіб. / В.Г. Баранова, О.Ю. Дубовик, 
В.П. Хомутенко та ін.; за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: 
Видавництво Бартєнєва, 2014.  392 с. 

2. Бюджетна система: навч. посіб. /Н.І. Климаш, К.В. Багацька, 
Н.І. Дем’яненко та ін.; за заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 296 с. 
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3. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Книга перша : 
монографія /  А.О. Єпіфанов, І. І. Д’яконова, І. В. Сало. Суми : ДВНЗ 
«УАБС НБУ», 2010. 201 с. 

4. Бюджет – головна ланка фінансів держави: монографія у 2 кн. 
/  А.О. Єпіфанов, І. І. Д’яконова, І. В. Сало. Суми : ДВНЗ «УАБС 
НБУ», 2010. 201 с. 

5. Ляхович О.О., Гребень Н.П. Аналіз джерел формування 
доходів бюджету та напрямів їх використання. Вісник НУВГП. Сер. 
Економіка. 2018. № 2 (82). С.96-106 

6. Ляхович О.О., Рудик В.І. Переваги та проблемні питання 
формування та розвитку об’єднаних територіальних громад. Вісник 
НУВГП. Серія «Економіка».  2017.  № 4 (80). С.32-39. 

7. Мельник Л.М, Дума В.Л. Формування бюджетного 
потенціалу місцевих фінансів: монографія. Київ: Кондор, 2019.216 с.                                                                                                                  
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