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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 
дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 
10/2019 

Назва модулю / дисципліни Бюджетна система 
Код: ППН 24 
 

Викладачі Підрозділ університету 
НАБАТОВА Ю.О., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та стра-

хування 
 

Рівень навчання 
 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни  
(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 
(обов’язковий / вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 7-й обов’язкова 
 

Форма навчання 
(лекції / лабораторні / прак-

тичні) 

Тривалість 
(тижнів/місяців) Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 
 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Попередні: Фінанси, Фінанси підприємств, 
Фінансовий аналіз, Фінансова санація і 
банкрутство підприємств, Фінансовий 
менеджмент, Ринок фінансових послуг. 

Супутні (якщо потрібно):  

 
ECTS  

(Кредити модуля)  
Загальна кількість 

годин Аудиторні години Самостійна робота 

4 120 42 78 
Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни 

(модуля) 
Дисципліна «Бюджетна система» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 
вироблення практичних навичок щодо управління бюджетними ресурсами, організації 
бюджетного процесу на державному і місцевому рівнях, формування і аналізу документів, які 
використовуються на всіх стадіях бюджетного процесу. Дисципліна передбачає послідовне та 
систематизоване вивчення засад побудови бюджетної системи, формування доходів та 
здійснення видатків державного і місцевих бюджетів, оцінювання результатів впливу бюджету 
на соціально-економічний розвиток держави. 

Результати навчання в термінах компете-
нцій  

Методи навчання 
(теорія,  практичні) 

Контроль якості 
(письмовий екзамен, 

усний екзамен, за-
лік) 
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- здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу;  
- здатність застосовувати знання у практич-
них ситуаціях;  
- здатність планувати та управляти часом; 
-здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні;  
- здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями;  
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел;  
- здатність спілкуватися з представниками 
інших професій груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності); 
- 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); 
-здатність застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач; 
-здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; 
-здатність складати та аналізувати фінансову 
звітність; 
- здатність виконувати контрольні функції у 
сфері фінансів, банківської справи та 
страхування; 
- здатність здійснювати ефективні комунікації 
в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування; 
- здатність визначати, обґрунтовувати та 
брати відповідальність за професійні рішення. 

Практичні навички 
при виконанні прак-
тичних робіт та самос-
тійної роботи 
 
Самостійна робота  
під керівництвом ви-
кладача при виконанні 
індивідуальних за-
вдань 
 
 
Теоретичні знання 
отриманні під час ле-
кції, практичних за-
нять, виконанні само-
стійної роботи та кон-
сультацій 
 
 
 
 
Практичні навички 
при виконанні прак-
тичних робіт та самос-
тійної роботи 
 
 
 
 
 
 
 
Теоретичні знання 
отриманні під час ле-
кцій, практичних ро-
біт та консультацій 
 
 
 
 
 
 

Оцінюються під час 
практичних занять, 
самостійної та індиві-
дуальної робіт 
Окреме оцінювання 
не проводиться 
 
 
 
 
Оцінюються під час 
практичних занять, 
самостійної та індиві-
дуальної робіт, моду-
льного контролю 
знань та складанні 
заліку 
 
 
Окреме оцінювання 
не проводиться, оці-
нюється за результа-
тами практичних та 
самостійної робіт 
 
 
 
 
Оцінюються під час 
складання заліку 
 
 
 
 
 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  Час та завдання на 
самостійну роботу 
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Змістовий модуль 1. Зміст та особливості побудови системи. Бюджетний устрій та бюджетний 
процес. Система доходів бюджету. 

Тема1. Сутність, призначення і роль 
бюджету держави 

1,5   1   9 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема2. Бюджет як основний фінансо-
вий план держави 

2,5 
  

1,2   
10,2 6,5 Засвоєння мате-

ріалу лекцій 

Тема3. Бюджетний устрій та побудова 
бюджетної системи 

2,5   1,2   10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема4. Бюджетний процес 2,5   1,2   10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема5. Система доходів бюджету 2,5 
  

1,2   
10,2 6,5 Засвоєння мате-

ріалу лекцій 
Тема 6. Міжбюджетні відносини і 
система бюджетного вирівнювання 

2,5 
  

1,2   
10,2 6,5 Засвоєння мате-

ріалу лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 14   7   60 39  

Змістовий модуль 2. Основні аспекти формування видатків бюджету. 

Тема1. Система видатків бюджету  1,5   1   9 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема2. Видатків державного і місце-
вих бюджетів України, планування 
видатків бюджету держави 

2,5 
  

1,2 
  

10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема3. Видатки бюджету на економі-
чну діяльність та науку 

2,5   1,2   10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема4. Видатки бюджету на соціаль-
ний захист населення і соціальну сфе-
ру 
 

2,5 

  

1,2 
  

10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема5. Видатки бюджету на оборону, 
управління та обслуговування держа-
вного боргу. 
 

2,5 

  

1,2 
  

10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Тема6. Обслуговування державного і 
місцевого боргу 

2,5 
  

1,2   10,2 6,5 Засвоєння мате-
ріалу лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   7   60 39  

Усього годин: 28   14   120 78  

 

Стратегія оцінювання Вага, 
% Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, розв’язок 
задач за поточним оціню-
ванням 

25 

впродовж 
семестру 

теоретичне опитування та письмове оціню-
вання за кожною темою 

оцінка за самостійну робо-
ту 10 виконання самостійної роботи 

тестування під час рубіж-
ного контролю 50 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 
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розв’язок задач під час 
рубіжного контролю 15 письмове оцінювання за темами практичних 

робіт 

складання іспиту 
 

60-
100 

після мо-
дулю 

зараховано 

35-59 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

1-34 не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Автор 
Рік 
ви-

дання 
Назва інформація 

про видання 
Видавництво / 
онлайн доступ 

Обов’язкова література 
С. І. 
Юрія, В. 
Г. 
Дем'яни
шина, О. 
П. 
Кирилен
ко 

2013 Бюджетна система підручник Тернопіль : 
ТНЕУ, 2013. 
624 с. 

Лободіна 
З. М., 
Сидор І. 
П., 
Дем’яню
к А. В 

2017 Бюджетна система у схемах і таблицях Навчально- 
методичний 
посібник 

Тернопіль: 
ТНЕУ, 2017. 
280 с 

В. М. 
Федосов
а, С. І. 
Юрія 

2012 Бюджетна система підручник Тернопіль : 
Екон. думка, 
2012. 871 с. 

С. І. 
Юрія, О. 
П. 
Кирилен
ко 

2010 Бюджетна система навчальний 
посібник 

Тернопіль: 
Економічна 
думка, 2010. 424 
с. 

  Бюджетний кодекс України. Закон 
України від 08.07.2010 р. № 2456 – VІ. 
URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/245
6-17 

Закон України  

Лободіна 
З  

2011 Бюджетний механізм: концептуальні 
засади та перспективи модернізації 

монографія  Тернопіль : 
ТНЕУ, 2018. 
412 с і допов. 
Київ: Знання, 
2011. – 231 с. 

  Податковий кодекс України. Закон 
України від 02.12.2010 р. № 2755 – VІ. 
URL : http://zakon.rada.gov.ua 

Закон України  

Додаткова література 
Непочат
енко 
О.О. 

2011 Фінанси підприємств навчальний 
посібник 

Київ: Центр 
учбової 
літератури, 
2011. - 328 с. 
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Руська Р. 
В., Іва-
щук О. 
Т. 

2014 Методи економіко статистичних дослі-
джень 

навчальний 
посібник 

Тернопіль: 
Тайп,.190 с. 
Режим доступу: 
http://dspace.tneu
.edu.ua/bitstream
/316497/618/%8
5.pdf 

Волохо-
ва І. С., 
Шикіна 
Н. А., 
Волкова 
О. Г. та 
ін. за заг. 
ред. Во-
лохової 
І. С 

2018 Фінанси : експрес курс   навчальний 
посібник 

Харків : Видав-
ництво «Про-
мАрт»,  262 с. 
Режим доступу: 
http://dspace.one
u.edu.ua/jspui/bit
stream/12345678
9/7066/1/%D0%
A4%D1%96%D
0%BD%D0%B0
%D0%BD%D1
%81%D0%B8.p
df 

 


