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ПЕРЕДМОВА 

Процес навчання у  закладі  вищої освіти (ЗВО) передбачає здобуття  знань здобувачами 

першого ( бакалаврського) рівня  під час аудиторних лекційних і практичних занять в комплексному 

поєднанні їх з самостійною роботою. Самостійна робота здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння здобувачами знань. 

Метою вивчення навчальної дисципліни „Бюджетна система” є закріплення здобувачами 

вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня базових знань щодо функціонування бюджетної 

системи як єдиного цілого та її окремих ланок, отримання знань з управління бюджетними 

фінансовими ресурсами і відносинами, які виникають у процесі руху бюджетних потоків. Окремі 

питання, які включені до лекційного курсу погребують більш детального і глибокого вивчення. 

Самостійна робота здобувачів полягає у вивченні та опрацюванні базової та додаткової літератури, 

законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань. 

Мета самостійної роботи - сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої 

полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Для досягнення мети вивченням дисципліни передбачається вирішення наступних завдань: 

- досконале оволодіння знаннями щодо побудови бюджетної системи, складу та структури 

дохідної й видаткової частин бюджетів, змісту бюджетного процесу; 

- оволодіння навичками і методами управління бюджетним процесом, в тому числі - вміння 

збирати, систематизувати й аналізувати інформацію, яка необхідна для складання проекту 

бюджету та характеризує стан його виконання; 

- набуття вмінь вільно володіти методами бюджетного планування та здійснювати 

багатоваріантні розрахунки як в розрізі окремих розділів і статей бюджетної класифікації, 

так і по бюджету в цілому; 

- набуття знань і вмінь щодо управління бюджетним дефіцитом і державним боргом; 

-вивчення способів балансування бюджету та допустимих меж бюджетного дефіциту, його 

причин, наслідків та джерел покриття; 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен вміти самостійно аналізувати  дохідну 

і видаткову частину бюджету. 

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» забезпечує отримання таких загальних  та фахових 

компетентностей : 

Загальні:  
ЗК 02.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  
Спеціальні: 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств,  

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку.  

СК08.Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку.  

Програмні результати навчання з дисципліни « Бюджетна система»: 
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.  

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері  

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.  
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1. Мета та завдання навчальної  дисципліни 
       

            Метою є: формування системи знань з організації та функціонування бюджетної системи, її 

ролі у соціально-економічному розвитку країни, а також сутності бюджетних відносин та характеру 

їх впливу на суспільство, засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету 

держави, розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, 

формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету 

та напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних 

видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; оволодіння навичками і прийомами, 

пов'язаними з використанням бюджетної інформації та набуття практичних навичок  щодо    їх 

практичної реалізації; вивчення нормативно-правової бази у сфері реалізації  стратегії бюджетної 

політики держави, а також імплементація отриманих навичок у ході організації, планування та 

виконання навчальних і наукових процедур щодо впровадження окремих методів і прийомів 

бюджетного регулювання й управління. 

        Основними завданнями є: вивчення сутності бюджетної системи України та принципів її 

побудови;засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави, розуміння 

засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, формування теоретичних і 

практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм 

фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які 

забезпечують реалізацію функцій держави; формуванні теоретичних і практичних знань стосовно 

організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; володіння навичками і прийомами, 

пов'язаними з використанням бюджетної інформації та набуття практичних навичок  щодо    їх 

практичної реалізації. 

Компетентності, які набувають студенти  в результаті вивчення дисципліни  

«Бюджетна система»: 

Загальні:  
ЗК04.Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК05.Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

Спеціальні: 

СК02.Здатність розуміти логіку розвитку сучасних економічних поглядів, концепцій, теорій у 

широкому соціально-економічному контексті.  

СК05.Здатність здійснювати аналітичну діяльність та науково-практичний аналіз на мікро- та 

макрорівнях, обирати оптимальні  

підходи до вирішення складних ринкових ситуацій.  

СК06.Здатність до фахового обґрунтування напрямів реалізації економічної політики, тактики та 

стратегії розвитку бізнесу, розробки економічно обґрунтованих програм діяльності та розвитку 

господарюючих суб’єктів. 

СК10.Здатність розробляти варіанти управлінських рішень щодо перспектив, умов та можливостей 

роботи підприємств та обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної 

ефективності.  

СК12.Здатність прогнозувати основні соціально-економічні показники діяльності підприємства, 

галузі, регіону і економіки в цілому.  

СК13.Здатність використовувати нормативно-правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

Програмні результати навчання з дисципліни « Бюджетна система»: 

ПР02.Уміння використовувати у практичній діяльності знання з теорії грошей, фінансів і кредиту, 

організації грошово-кредитного регулювання, банківської та біржової справи, організації 

кредитування, інвестування, фінансового менеджменту, оподаткування, страхування.  

ПР0З.Уміння застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти. 

ПР04.Уміння використовувати у практичній діяльності методи макрота мікроекономічного аналізу 

для розв'язання професійних задач.  

ПР05.Володіння методологічними основами організації фінансової діяльності на різних рівнях.  

ПРН13. Уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансово-господарською діяльністю 

економічних суб'єктів, їх об'єднань, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів і т.д.  
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2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій 

заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без 

його безпосередньої участі.  

Самостійна робота здобувачів має бути систематичною, послідовною, здійснюватися з 

використанням методико-технологічних прийомів та принципів, що дасть можливість здобувачу 

більш досконало опанувати предмет курсу. Перед усім здобувач має усвідомити теоретичну та 

практичну значимість навчальної  дисципліни; детально ознайомитися із найважливішими 

розділами курсу; усвідомити, що всі теми курсу взаємопов'язані між собою.     Сучасна реформа 

вищої освіти - це насамперед перехід від парадигми навчання до парадигми освіти, самоосвіти. 

Тому самостійна робота здобувачів є не тільки важливою формою навчального процесу, а й має 

стати його основою. Це передбачає орієнтацію на активні методи опанування знань, розвиток 

творчих здібностей, перехід від поточного до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб 

і можливостей особистості. 

Посилення ролі самостійної роботи означає принципово нову організацію навчально - 

виховного процесу в закладах вищої освіти. Він повинен будуватись так, щоб розвивати вміння 

вчитися, формувати у здобувачів здібності до саморозвитку, творчого застосування здобутих знань. 

Активна самостійна робота здобувачів можлива лише за наявності серйозної та стійкої 

мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної професійної 

діяльності. Активізують самостійну роботу такі фактори: 

1.Корисність роботи, що виконується. 

2.Участь здобувачів у творчій діяльності. 

3.Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний процес активних методів 

навчання. 

4.Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичувальна система 

оцінювання знань, рейтинг) 

       5.Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для здобувача як професіонал 

і творча особистість. 

Основне завдання організації самостійної роботи здобувачів — навчити здобувачів свідомо 

та самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, а потім з науковою інформацією. 

Закласти основи самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння та навички постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

Самостійна робота здобувачів в межах, визначених тематичним планом дисципліни, 

передбачає: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та вивчення чинної 

нормативно-правової бази;  

- підбір і опрацювання літературних джерел з метою поглибленого вивчення програмного 

матеріалу дисципліни; 

- підготовка виступів, експертних висновків і доповідей на семінарських заняттях, самостійний 

пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації; 

- вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання, відповідно до 

рекомендованої законодавчо-нормативної, навчально-методичної та додаткової літератури; 

- підготовка до практичних занять, вирішення і письмове оформлення задач, що передбачені для 

самостійної роботи; 

- підготовка, написання та презентація рефератів, міні-лекцій та спеціальних комплексних 

кросвордів за заданою тематикою змістовних модулів; 

- виконання самостійних завдань з основних тем дисципліни з метою поглиблення, узагальнення 

та закріплення знань, одержаних студентами у процесі навчання; 

- виконання розрахункових завдань, що передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації 

творчих можливостей студентів та застосування одержаних під час навчання знань на практиці;  

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 
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- систематизація вивченого матеріалу  навчальної дисципліни перед написанням модульних 

контрольних робіт та іспитом; 

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел, а також формування аналітичних звітів за заданою 

тематикою; 

- участь в наукових студентських конференціях і олімпіадах, а також підготовка наукових 

публікацій. 

Контроль самостійної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, перевірка  виконання 

практичних робіт, співбесіда з проблемних питань, співбесіди з контрольних питань на підсумкових 

заняттях, розв’язання контрольних завдань, проведення поточного  тестового та підсумкового  

модульного контролю. . 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд із 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

Самостійна робота здобувачів включає завдання різних типів та рівнів складності. Для 

раціональної організації самостійної роботи здобувач повинен уміло розподілити свій час, 

передбачений навчальним планом для позааудиторної роботи.  Основними формами самостійної 

роботи здобувачів у процесі вивчення  навчальної дисципліни є: 

• опрацювання лекційного матеріалу; 

• підготовка до практичних занять; 

• самостійна робота з підручником, науковою та періодичною літературою; 

• вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; 

• пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет; 

• узагальнення та аналіз фактичних даних; 

• проведення самостійних наукових досліджень; 

• підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 

• навчально- наукова робота під час проходження практики та ін.;   

• написання контрольних робіт; 

• підготовка до екзамену;        

Під час самостійного опрацювання кожної теми та при підготовці до практичних занять 

важливе значення мають лекції. Опрацювання лекційного матеріалу є важливою складовою 

опанування матеріалу курсу, оскільки під час лекції формуються наукові основи знань, 

опановується важливий теоретичний і фактичний матеріал, виділяються головні проблеми та 

питання щодо тематичного змісту курсу. Лекції дають здобувачам знання в обсязі, необхідному для 

подальшого самостійного поглибленого вивчення дисципліни, орієнтують у найбільш 

раціональному напрямі щодо самостійного опрацювання кожної теми, роз'яснюють найбільш 

складні поняття та положення. У ході лекції викладачем здійснюються посилання на навчальну, 

наукову і спеціальну літературу, а також на законодавчо - нормативні джерела. Ведення конспекту 

лекції дає можливість здобувачу уважно проаналізувати лекційний матеріал під час подальшого 

поглибленого вивчення теми та при підготовці до практичних занять. Окремі питання, які розкриті 

в конспекті лекції в загальному виді, та ті, що винесені на самостійне опрацювання, здобувач 

повинен опрацювати і засвоїти за рекомендованими підручниками, навчальними посібниками, 

законодавчо - нормативною та довідково-інформаційною літературою. 

Під час роботи з названими джерелами здобувач повинен ознайомитися з їх змістом та 

відібрати необхідний для вивчення матеріал (розділи, підрозділи і т.д.). При самостійному вивченні 

матеріалу за підручниками, навчальними посібниками, науковою та спеціальною літературою 

необхідно аналізувати прочитане, порівнюючи з прослуханою та законспектованою лекцією, 

робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою подальшого їх з'ясування на 

практичному занятті. Під час роботи з науковою та спеціальною літературою здобувач може знайти 

посилання на додаткові літературні джерела, які не зазначені в переліку рекомендованої літератури. 

Використання таких додаткових джерел для самостійного поглибленого вивчення матеріалу є 

важливим, а особливо під час підготовки презентацій та рефератів. 

Якщо ж здобувач поглиблено вивчає конкретну проблему, готує наукову презентацію, 

реферат і йому не вистачає матеріалу в переліку рекомендованої літератури, то необхідно 

звернутися до систематичного каталогу бібліотеки, в тому числі й до тематичного каталогу 

публікацій в періодичних виданнях. 

У процесі самостійної роботи здобувачу доцільно активно використовувати тестові та 
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розрахункові завдання для самоконтролю набутих знань. За результатами самостійного виконання 

теоретичних  та практичних завдань визначається рівень засвоєння здобувачем основних термінів, 

принципів, показників, методологічних та методичних основ на яких ґрунтується  навчальна 

дисципліна. Сновними формами контролю самостійної роботи              є:індивідуальні консультації 

та співбесіди; тестування, перевірка контрольних робіт;заслуховування рефератів та презентацій; 

перевірка творчих та ситуаційних завдань; проведення колоквіумів. 

 

3.ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Тематичний план самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Бюджетна  система». 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку економіки 

держави 

1 Тема1.Сутність, призначеня та роль бюджету держави 10 12,9 

2 Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави 10 12,8 

3 Тема 3.Бюжджетний дефіцит і джерела його фінансування 10 12,9 

4 
Тема 4.Бюджетний устрій  і побудова бюджетної системи в 

Україні 
10 12,9 

5 
Тема 5.Міжбюджетні відносини і система бюджетного 

вирівнювання  
10 12,5 

 Разом за змістовним модулем 1 50 64 

Змістовний модуль 2 Доходи та видатки бюджетної системи 

6 Тема 6. Система доходів бюджету 10 13,0 

7 Тема 7.Система видатків бюджету 8 13,0 

8 
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та 

науку 

10 12,9 

9 
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і 

соціальну сферу 

10 12,9 

10 Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 8 11,1 

11 
Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 

8 11,1 

 Разом за змістовним модулем 2 54 76 

 Всього   93 138 

 

4.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1.ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ І ТЕМИ. 

3.2.ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

3.3.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

3.4.ПИТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ. 

3.5.ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ  

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку економіки держави 

Тема 1.Сутність, призначення і роль бюджету держави. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Економічна природа та сутність бюджету. Генезис бюджету. Основні характеристики бюджетних 

відносин. Бюджет як економічна категорія. Визначення бюджету згідно з Бюджетним кодексом. 

Функції, що характеризують сутність бюджету як економічної категорії. Призначення та роль 

бюджету. Економічне значення бюджету, його вплив на темпи економічного зростання, структуру 

та розвиток суспільного виробництва, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів. 

Бюджетна політика як складова фінансової політики. Призначення та структура бюджетного 

механізму 

Теми рефератів 

1.Призначення та роль бюджету. 

2.Економічне значення бюджету, його вплив на темпи економічного зростання, структуру та 

та розвиток суспільного виробництва  

3. Бюджетна політика як складова фінансової політики. 
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Питання для  самоконтролю 

1.Яка мета навчальної дисципліни „Бюджетна система”? 

2.Що є предметом навчальної дисципліни „Бюджетна система”? 

3.Розкрийте економічну  сутність поняття „ бюджет ”. 

4.Охарактеризуйте основні функції бюджету. 

                       Рекомендована література: 1-6,7,8,9,31,33,34,37,47,48. 

Тести для самоперевірки знань до теми 1 

Тест 1. Бюджет– це: 

а) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які 

здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; 

б) загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для 

матеріального опосередкування свого функціонування; 

г) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих 

фондів, призначених для реалізації функцій держави; 

д) загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для покриття  доходів держави. 

Тест 2. Які основні функції бюджету держави? 

а) перерозподіл валового внутрішнього продукту,  

б) контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів; 

в) фінансування національної економіки; 

г)  розподільча і контролююча. 

Тест 3. Ознаки бюджету, як економічної категорії: 

а) історичність, юридичний контроль, правове регулювання, строковість; 

б) історичність, плановість, юридичний характер, термін дії; 

в) історичність, підпорядкованість, терміновість, юридичний характер; 

г) історичність, плановість, економічність, строковість.  

Тест 4. За формою прояву бюджет – це: 

а) баланс доходів та видатків; 

б) основний кошторис; 

в) основна стратегія розвитку держави; 

г) основний фінансовий план держави. 

Тест 5. Учасниками бюджетних відносин є : 

а) держава, населення; 

б) держава, суб’єкти господарювання; 

в) держава, фізичні особи; 

г) держава, суб’єкти господарювання, населення. 

Тест 6. Аспекти  розгляду бюджету за  ознаками: 

а) за економічною сутністю, за матеріальним змістом, за формою; 

б) за організаційною структурою, за характером, за формою; 

в) за економічною сутністю, за матеріальним змістом, за формою, за характером, за організаційною 

структурою.  

г) за характером. 

Тест 7. Сутність розподільчої функції бюджету: 

а) державний бюджет використовується як інструмент регулювання економіки з боку держави; 

б) сприяє своєчасному і повному надходженні коштів до бюджету їх оптимальному розподілу і 

перерозподілу; 

в) забезпечує ефективне цільове використання бюджетних коштів; 

г) держава зосереджує  і акумулює усі джерела бюджетних надходжень та подальший 

багатопрофільний перерозподіл як по вертикалі, так і по горизонталі.  

Тест 8. За матеріальним змістом бюджет – це: 

а) основний фінансовий план держави; 

б) центральна ланка фінансової системи держави; 

в) документ, який затверджується щорічно і має силу закону; 

г) централізований фонд грошових ресурсів держави, що знаходяться в постійному русі і 

складається з вхідних та вихідних бюджетних потоків.  

Тест 9. Бюджетна політика має реалізовуватися за допомогою двох складових: 

а) бюджетної політики, бюджетної стратегії; 
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б) бюджетної стратегії, бюджетної тактики; 

в) бюджетної структури, бюджетних методів. 

г) загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для покриття їх доходів держави 

з підведеним балансом для певного майбутнього періоду часу. 

Тест 10. За ознакою рівня централізації ВВП у бюджеті виділяють такі моделі: 

а) пострадянську, західноєвропейську, американську; 

б) адміністративну, західноєвропейську, американську; 

в) скандинавську, західноєвропейську, американську; 

г) скандинавську, українську, американську. 

Тест 11.Специфічні ознаки бюджетних відносин: 

а)перерозподільний характер; 

б)законодавче регулювання; 

в)всеохоплюючий характер; 

г)всі відповіді правилні. 

Тест 12.Бюджетний механізм -   це: 

а)механізм використання бюджетних ресурсів; 

б)сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовується  органами 

державної та місцевої влади  з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни; 

в)механізм управління бюджетним процесом та бюджетними відносинами; 

г)механізм формування бюджетних ресурсів; 

Тест 13. За організаційною структурою бюджет- це: 

а)центральна ланка фінансової державної системи, яка здійснює розподіл і перерозподіл ВВП; 

б) централізований фонд; 

в) зведений бюджет; 

г)доходи і видатки. 

Тест 14. За  економічною сутністю бюджет- це: 

а) грошові відносини, що виникають між державою з одного боку і юридичними  та  фізичними 

особами з іншого з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави; 

б)план фінансування; 

в)кошторис доходів і видатків; 

г)зведений план фінансування. 

Тест 15. Бюджет як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий 

фонд характеризується : 

а) значними розмірами; 

б)маневреністю; 

в)наявністю резервних фондів; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 16. Відповідно до американської моделі через бюджетну систему 

перерозподіляється: 

а) від 35 до 55 % ВВП; 

б) від 25 до 35 % ВВП; 

в) більше 55 % ВВП; 

г) більше 60 % ВВП. 

Тест 17. Відповідно до європейської моделі через бюджетну систему 

перерозподіляється : 

а) від 35 до 55 % ВВП; 

б) від 25 до 35 % ВВП; 

в) більше 55 % ВВП; 

г) більше 60 % ВВП. 

Тест 18. Відповідно до скандинавської моделі через бюджетну систему 

перерозподіляється: 

а) від 35 до 55 % ВВП; 

б) від 25 до 35 % ВВП; 

в) більше 55 % ВВП; 

г) більше 60 % ВВП.  

Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 



 

11 

 

 

Правовий характер бюджету. Розподіл бюджетних повноважень між центральними та місцевими 

органами державної влади. Бюджет як розпис доходів і видатків. Організаційна структура доходів 

бюджету. Розподіл видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи. Поняття бюджетної 

класифікації. Визначення бюджетної класифікації, її організаційна роль, юридичне значення та 

структура. Бюджетне планування та прогнозування. Бюджетне планування та прогнозування: 

функції, принципи організації, методи та завдання. Загальний та спеціальний фонди бюджету. 

Поняття загального та спеціального фондів бюджету, їх склад та структура 

 Теми рефератів 

1.Складові частини бюджету як фінансового плану 

2.Види  доходів та видатків. 

3 Бюджет як розпис доходів і видатків 

Питання для самоконтролю 

1.Дайте визначення державного бюджету. 

2.Розкрийте економічну сутність державного бюджету. 

3.Визначте структурні складові частини Державного бюджету. 

4.З якою метою бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди. 

6.Назвіть принципи побудови бюджетної системи України. 

7.Назвіть складові зведеного бюджету України. 

8.Які типи бюджетних систем існують? 

9.Як класифікуються доходи бюджету? 

10.Як класифікуються видатки бюджету? 

11.Які фактори впливають на обсяг доходної частини Державного бюджету? 

12.Бюджетний дефіцит і причини його виникнення. 

             Рекомендована література: 1-7,8,12,22,25,31,36,38,50,51,52,54,55,58,61. 

Тести для  самоперевірки знань до теми 2 

Тест 1. Складові  бюджету, як фінансового плану: 

а) держава, суб'єкти господарювання; 

б) доходи і  видатки; 

в) фінансові ресурси, фінансове забезпечення, фінансовий контроль; 

г) баланс, видатки, доходи. 

Тест 2. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану? 

а) профіцит, баланс, надлишок, дефіцит; 

б) боджетний дефіцит, баланс бюджету, профіцит, надлишок; 

в) бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок; 

г) рівновага доходів і видатків бюджету, перевищення видатків над доходами, перевищенння 

доходів над видатками.  

Тест 3. Бюджет як  основний  фінансовий план – це: 

а)встановлений нормами закону, прийнятого Верховною Радою, або рішеннями місцевих Рад, план 

формування і використання централізованого фонду коштів, необхідного для здійснення їх завдань 

і функцій держави в цілому та органів місцевого самоврядування; 

б)розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої  влади у вигляді 

закону; 

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

економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави; 

г)плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і 

поквартальний розподіли; 

Тест 4. Бюджетні відносини в Україні регулюються: 

а) Бюджетним кодексом України; 

б) Кодексом про адміністративні правопорушення; 

в) Митним кодексом України; 

г) усі відповіді правильні. 

Тест 5. З яких стадій складається бюджетний процес? 

а)складання проекту бюджету; 

б)розгляд  і затвердження бюджету; 

в)виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 
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Тест 6. Головні розпорядники коштів державного бюджету України визначаються та 

затверджуються: 

а)конституцією України; 

б) законом України «Про бюджетну систему»; 

в) податковим кодексом; 

г )Законом України « Про державний бюджет». 

Тест 7. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються: 

а)рішенням про місцевий бюджет; 

б)Законом України «Про державний бюджет»; 

в)податковим кодексом; 

г)бюджетним кодексом. 

Тест 8. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною: 

а) загального фонду бюджету; 

б) спеціального фонду місцевих бюджетів; 

в) резервного фонду; 

г) цільового фонду. 

Тест 9. Які основні принципи бюджетного планування? 

а)цілісності, науковості;  

б)об'єктивності ,самостійності, гласності, рівності; 

в)дотримання загальнодержавних інтересів; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 10. Основні методи бюджетного планування: 

а) аналітичний, балансовий, нормативний, програмно – цільовий; 

б)кореляційний; 

в) метод середніх величин; 

г) пропорційний. 

Тест 11. Що являється базовим документом, який є основою проекту державного бюджету ? 

а) бюджетна резолюція про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік; 

б) план соціально- економічного розвитку; 

в) зведений бюджет; 

г) постанова Кабінету Міністрів. 

Тест 12. Закон України «Про державний бюджет України» приймається Верховною Радою 

України до: 

а) 1 грудня поточного року; 

б) 15 листопада ; 

в) 25 грудня; 

г) 1 жовтня. 

Тест 13. Верховна Рада України приймає проект закону про державний бюджет України у 

першому читанні не пізніше ; 

а) 20 жовтня; 

б) 1 листопада; 

в) 20 листопада; 

г) 1 грудня. 

Тест 14. Резервний фонд бюджету не може перевищувати: 

а)1% обсягу видатків загального фонду  відповідного  бюджету; 

б)1% обсягу видатків   бюджету. 

в)1% обсягу доходів відповідного бюджету. 

г) 1,5 % обсягу видатків місцевого бюджету 

Тест 15. Бюджетна класифікації має наступні складові: 
а)класифікація доходів, класифікація видатків та кредитування, класифікація фінансування 

бюджету та класифікація боргу; 

б)класифікація доходів, класифікація видатків та фінансування бюджету, класифікація боргу; 

в)класифікація доходів, класифікація видатків, класифікація боргу; 

г) класифікація боргу. 

Тест 16.Склад доходів і видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету 

регламентовано: 

а)Бюджетним кодексом України; 
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б)Податковим кодексом України; 

в)відповідною Постановою Кабінету Міністрів України; 

г) Міністерством фінансів. 

Тема 3.Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 
Зміст матеріалу для самостійного опрацювання. 

Бюджетний дефіцит як економічна категорія. Сутність бюджетного дефіциту. Причини 

бюджетного дефіциту та джерела його покриття. Види бюджетного дефіциту. Шляхи подолання 

дефіциту бюджету. Характеристика бюджетного дефіциту на місцевому рівні. Зв'язок державного 

боргу та бюджетного дефіциту. Наслідки дефіциту бюджету. 

Теми рефератів 

1.Сутність бюджетного дефіциту. 

2.Види бюджетного дефіциту. 

3.Причини виникнення та джерела покриття дефіциту бюджету. 

4.Шляхи зниження дефіциту бюджету. 

                      Рекомендована література:1-6,7,8,11,14,15,16,17,20,29,31.59,60,62,63,64 

Тести для  самоперевірки знань до теми 3 

Тест 1. Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву? 

а)активний, пасивний; 

б)вимушений, свідомий; 

в)відкритий, прихований; 

г)негативний, позитивний. 

Тест 2. Які є внутрішні джерела покриття бюджетного дефіциту? 
а)державний кредит, податки, прибуток, інвестиції; 

б)кредити національного банку, доходи від випущених в обіг цінних паперів; 

в)надзвичайний податок, комерційний кредит,; 

г) валютний фонд держави, монетарні метали; 

Тест 3. Бюджетний дефіцит - це: 

а)збалансованість доходів і видатків; 

б)перевищення доходів над видатками; 

в) перевищення видатків над доходами; 

г)всі відповіді правильні 

Тест 4. Розмір бюджетного дефіциту призводить до зниження інвестиційної активності, 

розвитку інфляції при перевищенні: 

а)1% валового національного продукту; 

б)3%  від валового  внутрішнього  продукту; 

в)5% валового національного продукту; 

г)7% валового національного продукту. 

Тест 5. Причини  виникнення дефіциту Державного бюджету в Україні: 

а)надзвичайні події, політичні кризи; 

б)спад випробництва; 

в)інфляційні процеси, розлад фінансово- кредитної системи; 

г)всі відповіді правильні. 

Тест 6. За спрямуванням коштів дефіцит буває: 

а)кримінальний; 

б)активний, пасивний; 

в)балансовий; 

г)інфляційним. 

Тест 7.  Зовнішні джерела покриття дефіциту бюджету: 

а)кредити іноземних держав та міжнародних фінансово – кредитних організацій; 

б)доходи від розміщення цінних паперів на зовнішньому ринку; 

в)грошово-кредитна емісія; 

г) випуск цінних паперів. 

Тест 8. Дефіцит Державного бюджету утворюється, коли: 

а)сума податкових надходжень скорочується; 

б)витрати держави зменшуються; 

в)сума активів держави перевищує розміри її зобов'язань; 
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г)сума видатків перевищує суму доходів Державного бюджету. 

Тест 9. Активний бюджетний дефіцит характеризується за напрямом фінансування на: 

а)покриття поточних видатків; 

б)покриття боргових зобов'язань; 

в)фінансування інвестицій; 

г)соціальні трансферти. 

Тест  10. Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням фінансування на: 

а)покриття поточних потреб держави; 

б)покриття касових розривів; 

в)інвестування економіки; 

г)покриття капітальних видатків. 

Тест 11. Стійкий дефіцит бюджету –це: 

а)дефіцит, який існує в довгостроковому періоді; 

б) дефіцит фінансових ресурсів ; 

в) зростання державних витрат; 

г)  дефіцит витрат на інвестування.. 

Тест 12. Тимчасовий дефіцит бюджету – це: 

а)дефіцит, який виникає  внаслідок касового розриву в процесі виконання бюджету; 

б) дефіцит  ресурсів ; 

в)  дефіцит зменшення надходжень до бюджету; 

г) .всі відповіді правильні 

Тест 13. Рівень дефіциту бюджету може  визначатися по відношенню до: 

а) ВВП; 

б) національного доходу ; 

в)  видатків загального фонду  Державного бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 

 Тест 14.У світовій практиці припустимими рівнями бюджетного дефіциту вважаються 

наступні показники:  

а) 2-5% від ВВП; 

б) 5% від національного доходу ; 

в)  10%  видатків  Державного  бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 15. За методикою МВФ допустимий рівень бюджетного дефіциту для країн-боржників 

МВФ:  

а) 10-12%; 

б)3-5%; 

в  7-8%.; 

г)13-15%. 

Тема 4.Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання. 

1.Види бюджетних систем 

2.Структура бюджетної системи України. 

3.Розподіл обов'язків законодавчої та виконавчої влад у бюджетній системі України. 

4.Відмінності бюджетних систем різних країн. 

5.Принципи побудови бюджетної системи 

6.Правові та організаційні основи бюджетної системи 

 Теми рефератів 

1.Сутність бюджетної системи та бюджетного устрою.  

2.Характеристика та структура бюджетної системи України та етапи її встановлення. 

3. Роль державних органів в бюджетних відносинах щодо формування бюджету 

Тести для  самоперевірки знань до теми 4 

Тест 1.Бюджетний устрій являє собою: 
а)принципи побудови бюджетної системи; 

б)організацію і принципи побудови бюджетної системи; 

в) організацію і принципи побудови бюджетної системи, її структуру та взаємозв’язок між 

окремими її ланками; 

г)структуру бюджетної системи та взаємозв’язок між окремими її ланками. 
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Тест 2.Структура бюджетної системи України визначається: 
а)сукупністю державних фінансових інститутів; 

б)системою органів влади в Україні; 

в)адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади України; 

г)всі відповіді  правильні.  

Тест 3. Бюджетна система України – це:  

а)сукупність державного та місцевих бюджетів; 

б)сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

адміністративно-територіального устрою; 

в)сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно- територіальних устроїв; 

г)сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно- територіальних устрів і врегульована 

нормами права. 

Тест 4. Місцеві бюджети – включають: 
а) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах;  

б) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та 

бюджети місцевого самоврядування; 

в) обласні, районні бюджети, міські бюджети та бюджети районів у містах; 

г)немає правильної відповіді. 

Тест 5.  Бюджети місцевого самоврядування – це: 

а) бюджети територіальних громад міст; 

б) бюджети територіальних громад сіл та селищ; 

в) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах); 

г) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ. 

Тест 6. До бюджетної системи України належать: 

а) державний бюджет  та  місцеві бюджети; 

б) центральні та місцеві бюджети; 

в) державний бюджет України, республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети; 

г) центральний і регіональні бюджети; 

Тест 7.  У чому сутність принципу субсидіарності при побудові бюджетної системи України: 

а) надання соціальних гарантій незахищеним верствам населення; 

б) розподіл видатків між рівнями бюджетної системи включає в себе системи міжбюджетних 

трансфертів, одним із видів яких є субсидії; 

в) розподіл  видатків бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні 

надання гарантованих суспільних послуг до їх безпосереднього споживача; 

г) немає правильної відповіді. 

Тест 8. Структура бюджетної системи залежить від: 

а) державного устрою; 

б) фінансової політики держави; 

в) адміністративно-територіального поділу країни; 

г) усі відповіді правильні; 

Тест 9.Бюджетний устрій – це: 

а)організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура та взаємозв'язок між окремими 

ланками бюджетної системи; 

б) виділення бюджетів; 

в) розподіл повноважень; 

г) розподіл видатків. 

Тест 10. У залежності від устрою держави відомі наступні типи бюджетних систем: 

а)дворівневі бюджетні системи; 

б) бюджетні системи, що включають три й навіть чотири рівні; 

в)) бюджетні системи, що складаються з одного рівня ; 

г)всі відповіді правильні. 

Тест 11.Новий Бюджетний кодекс України був прийнятий: 
а)у 1999 р.; 

б)у 2001 р.; 

в)у 2008 р.; 
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г)у 2010 р. 

Тест 12. З якого року бюджет України розділений на загальний і спеціальний фонди? 

а)  з 2000р.; 

б)  з 1994 р.; 

в) з 2005 р.; 

г) з 1998 р. . 

Тест 13. Бюджетний процес- це: 

а) регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства; 

б) планування проекту бюджету; 

в). регулювання бюджету; 

г) прогнозування бюджету. 

 Тест 14. У процесі розподілу видатків можуть застосовуватися підходи: 

а)за територіальною ознакою - місцезнаходження об'єкта фінансування; за відомчою 

підпорядкованістю; 

б) за видами бюджетів; 

в) за розподілом повноважень; 

г) за місцем знаходження. 

Тест 15. Бюджетно – правові норми  класифікують за такими критеріями: 

а) за змістом, за часом дії; 

б) за спосом  використання; 

в) відповідно до законодавства; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 16. Проект бюджету на наступний рік подається Кабінетом Міністрів  Верховній Раді , 

згідно Конституції до : 

а) 15 вересня поточного бюджетного року; 

б)  15 жовтня; 

в) до 15 серпня; 

г) до 15 грудня. 

Тест 17. Проект закону України «Про державний бюджет» повинен бути опублікований в 

газеті «Урядовий кур’єр » не пізніше:  

а) ніж через 7 днів після його подання ВРУ; 

б)  місяця після його подання ВРУ; 

в)  2 тижнів після його подання ВРУ; 

г)  10 днів після його подання ВРУ. 
  

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

 Сутність міжбюджетних відносин. Мета регулювання міжбюджетних відносин. Сутність 

міжбюджених трансфертів. Визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості. Види 

міжбюджетних трансфертів. 

Порядок проведення взаєморозрахунків між бюджетами. Організація фінансування з 

бюджету. Напрями використання грошових коштів з бюджету. Розподіл доходів і видатків між 

окремими бюджетами. 

Бюджетне регулювання та його види. Інструменти бюджетного регулювання. Міжбюджетні 

трансферти місцевим бюджетам.  Бюджетні дотації та субвенції місцевим бюджетам. Розподіл 

міжбюджетних трансфертів. Порядок перерахування дотацій і субвенцій  з Державного бюджету 

місцевим бюджетам.  

Теми рефератів 

1.Сутність міжбюджетних відносин 

2..Розмежування видатків між бюджетами 

3.Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості 

4. Види міжбюджетних трансфертів 

5. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів 

Тести для перевірки знань по темі 5. 
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Тест 1. Який орган виконавчої влади затверджує коригуючі коефіцієнти? 

а) Міністерство Фінансів України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Рахункова палата України; 

г) Кабінет Міністрів України. 

Тест 2. Види міжбюджетних трансфертів: 

а)  базова дотація, реверсна дотація; 

б) субвенції; 

в)додаткові дотації і субвенції; 

д) всі відповіді правильні.  

Тест 3. Який орган державної влади має право перераховувати з рахунків Державного 

бюджету дотації та субвенції? 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Державна податкова інспекція; 

в) Державна казначейська служба  України; 

г) Кабінет міністрів України. 

Тест 4.  У якому документі передбачено спеціальний механізм  розподілу  обсягу 

міжбюджетних трансфертів? 

а) Бюджетному кодексі  України; 

б) Конституції України та Законі «Про Державний бюджет України»; 

в) Податковому кодексі;  

г)  всі відповіді  правильні..  

Тест 5. Фінансовий норматив визначається… 

а) як різниця загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних 

програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг;  

б) як добуток загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних 

програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг; 

в) як сума загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних 

програм і кількості мешканців чи споживачів соціальних послуг; 

г) діленням загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних 

програм на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо. 

Тест 6. Які є види бюджетних субвенцій? 

а)субвенція на  здійснення державних програм соціального захисту; 

б)субвенція на виконання інвестиційних програм ( проектів); 

в) медична, асвітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, субвенція на 

забезпечення медичних заходів окремих державних програм, субвенція на фінансування заходів 

соціально – економічної компенсації ризику населення, субвенція на проекти ліквідації пдприємств 

вугільної та торфодобувної промисловості, інші субвенції; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 7. Міжбюджетні відносини - це: 

а)надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у 

власності відповідної територіальної громади; 

б)відносини між державою, Автономною Республікою Крим  та органами місцевого 

самоврядування  щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними 

для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України; 

в)кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності 

Бюджетним кодексом та відсотки, сплачені за користування ними; 

г)фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на 

органи самоврядування. 

Тест 8. Для чого використовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості: 

а)для розподілу доходів і видатків; 

б)для залучення податкових і неподаткових платежів; 

в)для визначення розподілу  міжбюджетних трансфертів; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 9 Від чого залежать коефіцієнти, які коригують фінансовий нормативи бюджетної 

забезпеченості для місцевих бюджетів: 
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а)від кількості населення та споживачів  гарантованих послуг; соціально-економічних, 

демографічних, кліматичних, екологічних і інших особливостей ( з часу їх визначення ) 

адміністративно-територіальних одиниць; 

б) від податкових і неподаткових надходжень до бюджету; 

в)від суми доходів і видатків бюджету; 

г)від  загальних видатків місцевого бюджету. 

Тест 10. При горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності обласних бюджетів 

ураховуються такі параметри: 

а)кількість населення; 

б) надходження податку на прибуток за останній звітній бюджетний період; надходження податку 

на доходи фізичних осіб за останній звітній бюджетний період; 

в)індекс  податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначається оокремо по  

податку на прибуток та ПДФО. 

г)всі відповіді правильні. 

Тест 11. При горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності  бюджетів міст обласного 

значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад здійснюється з  урахованням таких 

параметрів: 

а ) кількості населення; 

б)надходження податку на доходи фізичних осіб за останній звітній бюджетний період; 

в)індекс  податкоспроможності відповідного  бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 12. Як часто можуть змінюватися і переглядатися індекси податкоспроможності 

місвцевих бюджетів: 

а)раз у два роки; 

б) один раз на рік; 

б)один раз на три роки; 

в) раз у півріччя. 

Тест 14. При здійсненні вирівнювання  враховується значення індексу податкоспроможності 

відповідного бюджету, якщо значення індексу  в межах 0,9-1, 1: 

а) надається базова дотація; 

б) передається реверсна дотація; 

в)вирівнювання не здійснюється; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 15. При здійсненні вирівнювання  враховується значення індексу податкоспроможності 

відповідного бюджету, якщо значення індексу  менше 0,9: 

а) передається реверсна дотація; 

б) надається базова дотація з державного бюджету в обсязі 80% суми, необхідної для досягнення  

значення  такого індексу забезпеченості; 

в) вирівнювання не здійснюється; 

г) надається субвенція. 

Тест 16. При здійсненні вирівнювання  враховується значення індексу податкоспроможності 

відповідного бюджету, якщо значення індексу  більше 1,1: 

а) передається реверсна дотація до державного бюджету в обсязі 50  відсотків суми , що перевищує 

значення такого індексу; 

б)  надається базова дотація; 

в) вирівнювання не здійснюється; 

г) надається субвенція. 

Змістовний модуль 2. Доходи та видатки бюджетної системи 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Економічна сутність і класифікація доходів бюджету. Класифікація бюджетних доходів за різними 

критеріями. Розділи бюджетної класифікації доходів бюджету. Склад і джерела доходів 

Державного бюджету. Склад та джерела доходів Державного бюджету згідно з Бюджетним 

кодексом. Доходи загального та спеціального фондів. Доходи місцевих бюджетів. Доходи місцевих 

бюджетів. Поточний бюджет та бюджет розвитку. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються та 
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не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Роль податкової системи у 

формуванні бюджетних доходів. 

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання бюджету, 

розподіл функцій між ними. 

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету, порядок та терміни його складання, 

внесення змін та доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному 

процесі та виконанні бюджету. Паспорт бюджетної програми. Лімітна довідка. 

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом. 

Звіряння доходів між податковими органами і органами Державного казначейства. 

Методи і види фінансування із Державного бюджету. Методи: відкриття кредитів та перерахування 

бюджетних коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за 

відомчою структурою. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати 

рахунків і видачі готівкою. Інформація про територіальне розташування установ, підприємств, 

організацій і обсяги асигнувань та кошторисів видатків. Документооборот у процесі фінансування 

із Державного бюджету. 

Бюджетне фінансування  сталого розвитку і підтримки аграрного сектору економіки України. 

Організація фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у процесі фінансування із 

місцевого бюджету. 

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, 

змішана. Органи, які беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ними. 

Касове виконання доходної частини бюджету. Грошові кошти бюджету. Джерела формування та 

напрями використання грошових коштів бюджету. 

Теми рефератів 

1.Економічна сутність та  бюджетна класифікація доходів державного   бюджету 

2. Розпис Державного бюджету України 

3.Джерела та методи формування доходів державного бюджету України. Основні принципи 

побудови системи доходів держави. 

4.Планування доходів і інших обов’язкових платежів. ПЦМ 

5.Склад і джерела доходів Державного і місцевого бюджетів 

             Рекомендована література :1-6,7,8,12,19,22,25,32,36,38,39,41,42,43,47,49,52,53,58,59. 

Тести для  самоперевірки знань до теми 6. 

Тест 1. Головним джерелом доходів державного бюджету є: 

а) національний дохід; 

б) ВВП; 

в) місцеві доходи,  

г) всі відповіді вірні. 

Тест 2. Конкретизація доходів і ставок відрахувань  здійснюється : 

а) Конституцією України; 

б) Бюджетним кодексом України; 

в) Міністерством Фінансів України; 

г) ЗУ «Про державний бюджет».  

Тест 3. Бюджетний розпис – це: 

а) документ, в якому  встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення 

кредитів до бюджету бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за 

певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації; 

б) грошові відносини, які складаються між державою, юридичною і фізичною особами в процесі 

вилучення і акумуляції частини вартості валового внутрішнього продукту; 

в)доходи, надходження яких до бюджетів нижчих рівнів щорічно визначає Верховна Рада України 

або представницький орган місцевої влади; 

г) лімітне фінансування бюджетних установ. 

Тест 4. Внутрішні фактори, що впливають на формування доходів бюджету? 

а) рівень податкоспроможності населення, рівень податкових ставок, внутрішній державний борг; 

б) об’єкти приватизації, рівень ВВП; 

в)курс національної валюти, рівень інфляції; 

г) всі відповіді  правильні.  

Тест 5. Який фонд призначається для фінансування заходів за рахунок конкретних видів 

надходжень? 
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а) загальний фонд; 

б) спеціальний фонд; 

в) місцевий фонд; 

г) галузевий фонд.  

Тест 6 Яке основне джерело формування місцевих доходів? 

а) податок на доходи фізичних осіб; 

б) податок на прибуток ; 

в) податок на додану вартість; 

г) акцизний податок. 

Тест 7. Які  зовнішні фактори впливають  на рівень формування доходів бюджету? 

а)зовнішній державний борг; 

б)рівень цін на енергоносії; 

в)рівень зовнішньої фінансової допомоги; 

в) сальдо торговельного балансу, рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 8. Податок на доходи фізичних осіб згідно з бюджетною класифікацією податкових 

надходжень належить до: 

 а) податків на власність; 

 б) внутрішніх податків; 

 в) податків на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості; 

 г) податки на  нерухомість. 

 Тест 9. Державні доходи - це: 

а)різниця між фактичними і стратегічними бюджетами; 

б)економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і 

національного доходу; 

в)грошові відносини, які складаються між державою, юридичною і фізичною особами в процесі 

вилучення і акумуляції частини вартості валового внутрішнього продукту; 

г)частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними 

нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. 

Тест 10. Склад та обсяги  доходів  державного бюджету визначає: 

а) Закон України "Про оподаткування прибутків підприємств"; 

б)  Місцевий бюджет; 

в)Закон  України « Про державний бюджет на відповідний рік». 

г) Закон України «»Про місцеве самоврядування» 

Тест 11. Доходи загального фонду державного бюджету: 

а)ті, що призначаються для фінансування конкретних цілей; 

б)ті, що призначаються для забезпечення діяльності підприємств; 

в) ті, що призначаються для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і спрямовані 

на конкретну мету в залежності від функцій держави; 

г)всі відповіді правильні. 

Тест 12. Доходи спеціального фонду державного бюджету: 

а) ті, що призначаються для фінансування конкретних цілей та мають конкретні  види надходжень 

; 

б)ті, що призначаються для забезпечення діяльності підприємств; 

в)ті, що призначаються для забезпечення фінансовими ресурсами; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 13.Закріплені доходи - це: 

а) доходи, які законодавчо закріплюються за відповідним бюджетом і не підлягають передачі 

бюджетам нижчого рівня або частково закріплюються за вищестоящим бюджетом і в певному 

обсязі передаються вищестоящим бюджетам згідно з чинним законодавством на постійній або 

довгостроковій основі; 

б)доходи , які законодавчо закріплюються за відповідним бюджетом і не підлягають передачі 

бюджетам нижчого рівня, або частково закріплюються за вищестоящим бюджетом і в певному 

обсязі передаються вищестоящим бюджетам згідно з чинним законодавством на постійній або 

довгостроковій основі.  

в)доходи передбачені в Законі про Державний бюджет на поточний рік, які перерозподіляються між 

різними ланками бюджетної системи; 
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г)доходи від ведення підприємствами фінансової діяльності. 

Тест 14.  Регулюючі доходи - це: 

а) доходи, надходження яких до бюджетів нижчих рівнів щорічно визначає Верховна Рада України 

або представницький орган місцевої влади при затвердженні своїх актів про бюджет; 

б) ті, які за постійно діючими нормативними актами віднесені до бюджетів певного рівня на 

невизначений у часі строк, у розмірі територіального надходження повністю або у твердо 

фіксованому розмірі; 

в)доходи від ведення підприємствами фінансової діяльності; 

г)доходи , які передаються як відрахування від загальнодержавних податків і зборів із 

вищестоящого бюджету до нижчестоящих бюджетів з метою їх збалансування згідно з Законом 

України  «Про Державний бюджет на поточний рік». 

Тест 15. Відповідно до статті  9 БК доходи класифікуються за такими розділами: 

а)податкові надходження, неподаткові надходження; 

б)доходи від операцій з капіталом; 

в) трансферти, цільові фонди; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 16. У структурі місцевих бюджетів за спеціальним фондом розрізняють : 

а) доходи; 

б)видатки; 

в) трансферти; 

г) поточний бюджет і бюджет розвитку. 

Тест 17. На які групи поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і зборів у 

процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи? 

а)податкові і неподаткові надходження; 

б)податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти; 

в)закріплені і регулюючі доходи; 

г)загальнодержавні податки та місцеві податки і збори. 

 

Тема 7. Система видатків бюджету. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Види та принципи фінансування з бюджету. Бюджетна класифікація видатків. Види прямих 

бюджетних трансфертів. Організація видаткової частини в місцевих бюджетах. 

Класифікація видатків бюджету. Форми бюджетного фінансування: бюджетні інвестиції, бюджетні 

кредити, кошторисне фінансування, державні трансферти. 

Теми рефератів. 

1.Економічна сутність  бюджетних видатків 

2.Склад і класифікація видатків бюджету 

3. Видатки державного бюджету 

4. Видатки місцевого бюджету 

5. Бюджетне фінансування, його принципи,  форми та методи 

              Рекомендована література :1-6,7,8,9,11,18,24,27,42,59,60 

Тести для і самоперевірки знань до теми 7. 

Тест 1. Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами? 

а)функціональний; 

б)відомчої підпорядкованості і  адміністративно - територіального розташування об’єктів 

фінансування; 

в)плановості; 

г)пропорційний . 

Тест 2. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету? 

а)роль у відтворенні виробництва; суспільне призначення; цільове призначення; 

б)галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування; 

в)суспільне і цільове призначення; роль у процесі відтворенні виробництва; галузі соціальної 

сфери; форми бюджетного фінансування; 

г)ролю у процесі відтворення; суспільно-цільовим  призначенням; галузями національної 

економіки; рівнями  бюджетної системи; формами  бюджетного фінансування. 

Тест 3. Як поділяються видатки бюджету за формами бюджетного фінансування? 

а)постатейне, глобальне та змішане фінансування; 
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б) за проектами, кошторисним фінансуванням, бюджетними  кредитами  та міжбюджетними  

трансфертами; 

в)бюджетні кредити та бюджетні трансферти; 

г)проектне і кошторисне фінансування,  бюджетні кредити. 

Тест 4. Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначенням? 

а)виробничі, позавиробничі невиробничі; 

б) соціальні та  управлінські; 

в)обслуговування державного боргу,, кредитування; 

г)соціальні, управлінські, економічні, оборонні,  обслуговування державного боргу.  

Тест 5.Бюджетна класифікація  це – 

а) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків ,кредитування, фінансування бюджету, 

боргу відповідно до законодавства України  та міжнародних стандартів; 

б) поточні видатки і видатки розвитку; 

в) кошторисне фінансування; 

г) фінансування і кредитування. 

Тест 6.  Що відображає функціональна класифікація видатків бюджету? 

а)поточні і капітальні видатки; 

б)поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення; 

в)поточні видатки і видатки розвитку; 

г)функції держави. 

Тест 7. Що відображає відомча класифікація видатків бюджету? 

а)фактичне використання міністерствами і відомствами бюджетних коштів; 

б)розподіл бюджетних асигнувань між безпосередніми утримувачами коштів з бюджету; 

в)фінансування поточного утримання міністерств і відомств; 

г)розподіл бюджетних коштів  за ознакою головного розпорядника. 

Тест 8. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету? 

а)поточні видатки і видатки розвитку; 

б)поточні  та  капітальні видатки за кодами економічної класифікації; 

в)статті та під статті видатків, елементи цільових витрат; 

г) кредитування з вирахуванням погашення. 

Тест 9. Кошторис – це: 

а) бюджетні асигнування, розподілені поквартально і постатейно; 

б)плановий документ, в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і 

поквартальний розподіли; 

в) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом; 

г) основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період 

встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань  на 

взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх 

функцій  та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

Тест 10. Назвіть види норм за економічним змістом: 

а)обов'язкові; 

б)матеріальні, фінансові, бюджетні; 

в) індивідуальні, комбіновані; 

г) укрупнені. 

Тест 11. Видатки бюджету - це: 

а)кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом; 

б)видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу; 

в)це плановий, цільовий, безповоротний і безоплатний відпуск грошових коштів для забезпечення 

виконання загальнодержавних функцій, забезпечення соціальних гарантій та зобов'язань держави; 

г)це грошові відносини з приводу розподілу і використання централізованих та децентралізованих 

фондів грошових ресурсів держави. 

Тест 12. Код 2110 економічної класифікації видатків бюджету – це: 

а)видатки на стипендію; 

б)видатки на медикаменти; 

в)видатки на оплату праці; 

г)видатки на харчування. 

Тест 13. Код 2120 економічної класифікації видатків бюджету – це: 
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а)видатки на стипендію; 

б)видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали; 

в)нарахування на оплату праці; 

г)видатки на харчування. 

Тест 14. Код 2270 економічної класифікації видатків бюджету – це: 

а)видатки на харчування; 

б)видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

в)видатки на відрядження; 

г)видатки нарахувань на заробітну плату. 

Тест 15. Код 2720 економічної класифікації видатків бюджету – це: 

а)видатки на медикаменти; 

б)видатки на оплату праці; 

в)видатки на харчування; 

г)видатки на стипендію. 

Тест 16. Код 2200 економічної класифікації видатків бюджету – це: 

а)видатки на стипендію; 

б)видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали; 

в)видатки на заробітну плату; 

г)використання товарів і послуг. 

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. 

              1.Напрями і форми бюджетного фінансування економічної діяльності держави 

              2.Особливості фінансування галузей економіки 

              3.Видатки бюджету на науку та фундаментальні дослідження 

 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Групи витрат на розвиток економіки. Джерела фінансової підтримки економіки. Види та форми 

фінансової підтримки економіки і підприємств. Основні критерії відбору підприємств для надання 

фінансової підтримки. 

Органи, що приймають рішення для надання фінансової підтримки економіки та окремих 

підприємств. Характеристика видатків на економіку країни. 

Державна система наукових та науково - технічних програм. Органи, що визначають пріоритетні 

напрямки розвитку науки. Пріоритетні напрями науки. Податкові пільги для суб'єктів наукової 

діяльності. 

Теми рефератів 

1.Напрями і форми бюджетного фінансування економічної діяльності держави 

2.Особливості фінансування галузей економіки 

3.Видатки бюджету на науку  

           Рекомендована  література:1-6,7,8,11,15,26,35,40,42,44,59,60,61,62,63.64 

Тести для  самоперевірки знань до теми 8.  

Тест 1 .Пряме бюджетне фінансування економічної діяльності передбачає: 

а) надання кредитів і митних преференцій; 

б) бюджетне фінансування соціально-культурного сектору економіки; 

в) бюджетні взаєморозрахунки; 

г) встановлення бюджетних призначень. 

Тест 2. З наведених нижче документів виберіть підстави для фінансування наукової 

тематики: 

а)кошторис науково-дослідної установи; 

б) план науково-дослідної роботи; 

в)план асигнувань на здійснення наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт; 

г)бізнес-план. 

Тест 3. Який показник впливає на розмір коштів, що надаються з бюджету на розвиток 

економіки? 

а) чистий прибуток державного бюджету; 

б) валовий внутрішній продукт; 

в) сальдо міжнародних відносин; 

г) економічна ефективність державного бюджету. 

Тест 4.Фінансування капіталовкладень може здійснюватися за такими напрямами:.  
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а)у відомчому розрізі, згідно з інвестиційними проектами; 

б)згідно кошторисів; 

в) згідно планів асигнувань; 

г) на основі бізнес – плану. 

Тест 5.Фінансування видатків бюджету на економічну діяльність здійснюються залежно від 

умов і фінансового стану суб’єктів господарювання  в таких формах: 

а)капіталовкладення (інвестиції);фінансування національних, державних і міжнародних науково- 

технічних програм; 

б)поставки продукції для державних потреб; 

в)операційні витрати, кредити й дотації; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 6. Якими чинниками визначається обсяг капіталовкладень? 

а)можливостями бюджету, наявністю обґрунтованих та ефективних проектів; 

б) операційними витратами, адміністративними витратами; 

в) забезпечуваністю бюджету,  

г) всі відповіді  правильні.. 

Тест 7. Операційні витрати – це: 

а) видатки бюджету на утримання бюджетних установ; 

б) видатки бюджету на поточне утримання бюджетних установ; 

в) видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури; 

г) видатки бюджету на утримання адміністративного персоналу.  

Тест 7. З якою метою надається фінансова підтримка підприємствам з бюджету? 

а) запобігання банкрутству; 

б) відновлення платоспроможності; 

в) оздоровлення фінансового стану підприємств; 

г) всі відповіді  правильні. 

Тест 8. Який орган державної влади надає у вигляді бюджетної позики фінансову підтримку 

галузям економіки та підприємствам? 

а) Кабінет міністрів України; 

б) Державна податкова інспекція; 

в) Міністерство фінансів України; 

г) Верховна рада України. 

Тест 9. Науково-дослідні організації залежно від форм господарювання поділяються на: 

а) фундаментальні, прикладні; 

б) галузеві, загальні; 

в) державні, приватні; 

г) госпрозрахункові, бюджетні. 

Тест 10 .Паспорти бюджетних програм складають: 

а)користувачі бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою; 

б)усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою; 

в)головні розпорядники та користувачі бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою; 

г)головні розпорядники бюджетних коштів та підпорядковані їм розпорядники нижчого рівня за 

кожною бюджетною програмою. 

Тест 11.Розмір бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності не може 

бути меншим за: 

а)2,7 % валового внутрішнього продукту України; 

б)1,7 % валового внутрішнього продукту України; 

в)2,7 % загального обсягу видатків Державного бюджету України; 

г)1,7 % загального обсягу видатків Державного бюджету України. 

Тест12. Видатки на фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-

технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв’язки 

державного значення здійснюються: 

а)з місцевих бюджетів України; 

б)за рахунок коштів державних підприємств; 

в)за рахунок коштів державних та комунальних підприємств; 

г)з державного бюджету України. 

Тест 13.Бюджетне фінансування науки здійснюється шляхом фінансування: 
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а) наукових закладів, наукової тематики; 

б) наукових проектів; 

в) міністерств 

г) діяльності Національної Академії наук України.  

Тест 14. До форм надання фінансової підтримки галузям економіки і підприємствам 

належать:  

а))надання відстрочок і розстрочок зі сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету; 

списання і реструктуризація податкової заборгованості; звільнення від податків галузей економіки 

або окремих підприємств;  

б) погашення процентів за кредит; 

в) надання пільг; 

г) всі відповіді правильні. 

Тест 15. Функціональна класифікація видатків з економічної діяльності держави передбачає 

поділ видатків на 

а)загальну економічну, торговельну та трудову діяльність; регулювання трудових відносин;  

б)сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство; 

в) паливно-енергетичний комплекс; іншу промисловість та будівництво; промисловість з видобутку 

рудних та нерудних корисних копалин; транспорт; зв'язок, телекомунікації та інформатику; інші 

галузі економіки та види економічної діяльності; дослідження і розробки в галузях економіки; 

г) всі відповіді правильні  

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист  та соціальну сферу. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Система видатків на соціальний захист населення. Групи витрат на соціальний захист 

населення та соціальну сферу. 

Державна допомога сім'ям з дітьми. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. 

Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Інші види 

соціальної допомоги населенню. Фінансування установ і заходів соціального забезпечення. 

Планування видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Склад видатків на освіту. Видатки на загальноосвітні школи. Оперативно-сітьові показники 

діяльності шкіл, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і порядок планування 

фонду заробітної плати. Планування видатків до кошторису загальноосвітньої школи. Видатки на 

школи-інтернати. Видатки на дитячі дошкільні заклади. Видатки на підготовку кадрів. Планування 

видатків бюджетів на освіту. 

Склад видатків на охорону здоров'я. Виробничі показники діяльності закладів охорони 

здоров'я. Система оплати праці працівників галузі охорони здоров'я. Планування витрат за 

індивідуальними кошторисами установ охорони здоров'я. Планування видатків бюджетів на 

охорону здоров'я. 

Склад видатків на культуру. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури 

та інших культурно-освітніх закладів. Планування видатків бюджетів на культуру та мистецтво. 

Склад видатків на фізичну культуру і спорт. Планування видатків бюджетів на фізичну 

культуру і спорт. 

Теми рефератів 

1.Характеристика видатків бюджетів на соціальну сферу 

2.Особливості бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення 

3.Видатки на охорону здоров’я та особливості їх фінансування з бюджетів 

4.Видатки бюджетів на освіту 

5.Видатки бюджету на утримання закладів культури і мистецтва 

6.Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту 

 

     Рекомендована література:1-6,29,35,42,46,47,49 

Тести для  самоперевірки знань до теми 9.  

Тест 1.Під соціальною сферою прийнято розуміти: 

а) сукупність галузей, підприємств, організацій, що пов’язані між собою та визначають спосіб та 

рівень життя людей, їх добробут та споживання; 

б) цсистему відносин між державою та господарськими структурами; 

в) надання соціальних послуг; 
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г) відносини між державою та населенням. 

Тест 2. Особливістю функціонування соціальної сфери є  

а) надання послуг; 

б) використання фондів фінансових ресурсів; 

в)виробництво, розподіл та доведення до споживача соціальних послуг; 

г)) обслуговування окремих категорій і груп громадян. 

Тест 3. В умовах ринкової економіки  джерелами фінансування послуг соціальної сфери 

прийнято вважати: 

а)бюджетні кошти, плату за надані послуги, фінансові ресурси підприємства; 

б).кошти спонсорів, меценатів та благодійних організацій і фондів.страхові фонди(страхові внески 

від застрахованих осіб та роботодавців);  

в).кредити, інвестиції; 

г)всі відповіді правильні.  

Тест 4. Класифікаційні ознаки видатків бюджету на соціальний захист:  

а)за джерелами; 

б)за ініціатором; 

в)за метою використання ,за формами; 

г)всі відповіді вірні.  

Тест 5. Соціальне забезпечення реалізується у формах: 

а)у формі послуг, у грошовій формі; 

б) у безготівковій формі ; 

в) )у натуральні формі; 

г) у трудовій формі. 

Тест 6..Метою встановлення державних соціальних стандартів і нормативів є: 

а)підвищення соціального захисту населення; 

б)гарантія соціального захисту; 

в)визначення механізму реалізації соціальних прав і державних соціальних гарантій громадян, 

визначених Конституцією України; 

г)гарантія соціальних прав громадян держави.  

Тест 7. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи– це: 

а)основний плановий документ, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 

здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій та 

досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень; 

б)повноваження, яке надане головному розпоряднику коштів бюджету законом України про 

державний бюджет; 

в)повноваження розпоряднику бюджетних коштів на взяття зобов'язань та витрачання бюджетних 

коштів на конкретну мету в процесі виконання бюджету; 

г)основний плановий документ, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 

здійснення видатків. 

Тест 8. Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок: 

а)державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого 

самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, 

не заборонених законодавством; 

б) бюджетів місцевого самоврядування; 

в)державного бюджету України; 

г) благодійних фондів.. 

Тест 9. Вихідним показником для  кошторисного планування   є: 

а)оперативно – сіттєві  показники відповідних бюджетних установ соціальної сфери; 

б)бюджетні нормативи; 

в);планові показники; 

г).середні показники за попередні роки. 

Тест 10. Виходячи з якого показника встановлюються у стаціонарі норми витрат на 

харчування і медикаменти: 

а)лікарської посади; 

б)ліжка; 

в) кількості лікарських відвідувань; 

г)кількості ліжко-днів. 
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Тест 11. Який показник є вихідним при фінансуванні бібліотек: 

а)кількість бібліотечних фондів; 

б)кількість відвідувачів; 

в)кількість населення в районі, де розташована бібліотека; 

г)кількість бібліотекарів. 

Тест 12. Який показник є вихідним при фінансуванні музеїв: 

а)кількість відвідувачів; 

б)кількість виставкових залів; 

в)кількість музейних фондів; 

г)кількість наукових співробітників музеїв. 

Тест 13. Основним вихідним показником при кошторисному плануванні для вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації є: 

а)кількість студентів; 

б)кількість груп; 

в)кількість науково - педагогічних ставок; 

г)кількість професорів та доцентів. 

Тест 14. Посадовий оклад  працівників соціальної сфери залежить: 

а)від тарифного розряду по Єдиній тарифній сітці, що визначається законодавчо та залежить від 

рівня посади; 

б)від штатного розпису; 

в) від кошторису бюджетної установи; 

г)від навантаження. 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління. 

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Визначення оборонних видатків. Групи видатків на оборону. Класифікація видатків бюджету на 

оборону. Планування видатків на національну оборону та управління.  

Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави, їх характеристика. Видатки на державне 

управління та судову владу. Планування видатків на державне управління та судову владу. 

Видатки держави на міжнародну діяльність. 

Теми рефератів 

1.Фінансування оборони та групування оборонних видатків 

2. Особливості фінансування національної оборони 

3. Складання оборонного бюджету 

Рекомендована література:1-6,29,35,42,46,47,49 

Тести для  самоперевірки знань до теми 10 

Тест 1. Оборонні видатки поділяють на: 

а)непрямі; 

б)наявні,  

в)приховані; 

г) прямі, непрямі, приховані.  

Тест 2. За функціональною класифікацією до видатків на оборону відносять видатки на: 

а) утримання збройних сил; 

б) закупівлю озброєння та військової техніки; 

в) фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

г) всі відповіді  правильні. 

Тест 3. Фінансування на утримання армійських частин здійснюється на основі… 

а) кошторису; 

б) норм грошових витрат; 

в) фінансового плану; 

г) Державного бюджету України. 

Тест 4. Видатки на державне управління включають витрати на: 

а) функціонування виконавчої і законодавчої влади; 

б) утримання Президента України та його апарату; 

в) загальне планування і статистичні служби, утримання фінансових і фіскальних органів та інших 

органів державного управління; 

г) всі відповіді вірні.  

Тест 5. Як здійснюється планування видатків на правоохоронну діяльність і забезпечення 
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безпеки держави? 

а) шляхом складання зведених кошторисів доходів і видатків; 

б) шляхом складання індивідуальних кошторисів доходів і видатків; 

в) шляхом складання індивідуальних та зведених кошторисів доходів і видатків; 

г) шляхом складання кошторису доходів та видатків.  

Тест 6. Оплата праці працівників органів державного управління здійснюється відповідно: 

а) Закону України «Про державний бюджет України»; 

б) Закону України «Про державну службу»; 

в) Закону України «Про умови оплати праці працівників апарату органів державної влади»; 

г) Постановою Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників органів державного 

управління».  

Тест 7. Відповідно до Конституції України наша держава має чітко структуровані три гілки 

влади: 

а) законодавчу, виконавчу, судову; 

б) законодавчу, виконавчу, соціальну; 

в) законодавчу, виконавчу, економічну; 

г) законодавчу, судову, соціальну. 

г) цільові, фінансові. 

Тест 8. Прямі оборонні видатки розподіляють на: 

а)видатки на цивільну оборону, воєнну допомогу іноземним державам; 

б)списання та реструктуризація податкової заборгованості; 

в)видатки, які спрямовуються на утримання міністерства оборони та підпорядкованих йому установ 

та відомств; 

г)видатки на утримання національного бюро розслідувань. 

Тест 9. До поточних оборонних видатків належать: 

а)видатки на утримання інших правових органів: управлінь державної охорони; спеціалізованих 

монтажно-експлуатаційних підрозділів; 

б)заробітна плата цивільного вільнонайманого персоналу, витрати на медичне обслуговування, 

транспортування та інші види забезпечення діяльності особового складу,; 

в) державну пожежну охорону;. 

г) видатки,що пов’язані з підтримкою воєнного потенціалу держави, а саме: грошове утримання 

військовослужбовців та заробітна плата цивільного вільнонайманого персоналу, витрати на 

медичне обслуговування, транспортування та інші види забезпечення діяльності особового складу, 

витрати, пов'язані з експлуатацією та ремонтом воєнної техніки 

Тест 10. До капітальних оборонних видатків належать: 

а)видатки для проведення розрахунків з воєнними фахівцями; 

б) видатки, що  спрямовуються на матеріально-технічне переоснащення збройних сил та оборонної 

інфраструктури, видатки на науково-дослідні роботи, придбання озброєння та воєнної техніки, 

військове будівництво ; 

в) будівництво охоронних споруд; 

г) військове будівництво . 

Тест 11.Видатки бюджету на державне управління здійснюються за такими напрямками: 

а)дедржавне управління, міжнародна діяльність;. 

б)правоохоронна діяльність;. 

в)гарантування безпеки держави; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Тема 11.Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

    Зміст матеріалу для самостійного опрацювання 

Економічна сутність державного боргу. Управління державним боргом та його обслуговування. 

Боргове навантаження в Україні. Показники боргового навантаження України. Склад 

внутрішнього та зовнішнього боргу. 

Методи управління державним боргом. Причини створення і збільшення державного боргу. 

Джерела покриття державного боргу. 

Теми рефератів 

 1. Видатки бюджету на державне управління 

 2. Сутність та види державного боргу 
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 3. Склад та характеристика видатків на обслуговування та погашення державного боргу 

 4.Методи управління державним боргом 

Рекомендована література:1-6,29,35,42,46,47,49 

Тести для  самоперевірки знань до теми 11 

Тест 1. Яким органом державної влади гарантується повернення та обслуговування 

іноземних кредитів? 

а) Міністерством фінансів України; 

б) Верховною радою України; 

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) Рахунковою палатою України.  

Тест 2. Державний борг – це: 

а)загальна  сума усіх боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів ( позик ) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення; 

б) розміщення боргових цінних паперів; 

в) стан економіки і фінансів держави; 

г) всі відповіді вірні.  

Тест 3. Функції державного боргу: 

а) розподіл і контроль; 

б) фіскальна і регулююча; 

в) регулювання і розподіл; 

г) опосередкована і розподільча.  

Тест 4. Гарантований державою борг (згідно Бюджетному кодексу) -  це : 

а)загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України щодо 

повернення отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких 

забезпечено державними гарантіями; 

б) погашення державного боргу шляхом залучення коштів від випуску нових позик; 

в) ) забезпечення платоспроможності держави при виплаті позик;  

г) боргові зобов'язання держави перед нерезидентами. 

Тест 5. Державний зовнішній борг – це: 

а) боргові зобов'язання держави перед населенням держави; 

б) боргові зобов'язання держави перед нерезидентами щодо повернення позичених коштів 

(основна сума боргу) та відсотків за ними; 

в) боргові зобов'язання держави перед резидентами щодо повернення позичених коштів (основна 

сума боргу) та відсотків за ними; 

г) боргові зобов'язання перед юридичними і фізичними особами щодо повернення позичених 

коштів (основна сума боргу) та відсотків за ними. 

Тест 6. Управління державним боргом – це: 

а) сукупність заходів держави з виплати процентів; 

б)сукупність дій держави по погашенню і регулюванню суми державного боргу, а також по 

залученню нових позикових коштів; 

 в) сукупність заходів держави з виплати процентних доходів кредиторам і погашення позик, 

зміни умов уже випущених позик, визначення умов і випуску нових позик; 

г) забезпечення платоспроможності держави при виплаті позик.  

Тест 7. Рефінансування державного боргу – це: 

а) сукупність заходів держави з виплати процентів; 

б погашення заборгованості шляхом випуску нових позик; 

в) сукупність заходів держави з виплати процентних доходів кредиторам і погашення позик, зміни 

умов уже випущених позик, визначення умов і випуску нових позик; 

г) забезпечення платоспроможності держави при виплаті позик.  

Тест 8. Методи управління державним боргом: 

а) конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням; 

б) відстрочка погашення, анулювання боргу, конверсія; 

в) викуп боргу, уніфікація боргу; 

г)всі відповіді  правильні. 

Тест 9.  Відстрочення погашення боргу – це: 

а) перенесення строків виплати боргу; 

б) форма вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту; 
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в) операції з повернення основної суми боргу кредитору; 

г) сплата відсотків і компенсаційних виплат за борговими зобов’язаннями.  

Тест 10. Уніфікація позики – це: 

а) зміна умов позики; 

б) зміна дохідності позики; 

в) об'єднання кількох позик в одну; 

г) перенесення строків виплати боргу. 

Тест 11. Державний борг не може перевищувати: 

а) 60% ВВП; 

б)70% ВВП; 

в)45 %ВВП; 

г)25%.ВВП 

Тест 12. Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу не повиннен перевищувати : 

а)25%; 

б)50%; 

в) 70%; 

\г) 15%. 

Тест 13.Конверсія позики – це : 

а) зміна доходності позик; 

б) зміна умов позики; 

в) перенесення строків виплати боргу; 

г) сплата відсотків. 

Тест 14. Консолідація – це: 

а) збільшення строку дії вже випущених позик; 

б) перенесення строків виплати боргу.; 

в) сукупність заходів держави з виплати процентів; 

г) зміна дохідності позики. 

Тест 15. Реструктуризація боргу – це: 

а) застосування в комплексі або частково всіх методів; 

б) сукупність заходів держави з виплати процентів; 

в) сплата відсотків; 

г)анулювання боргу. 

Розподіл балів та критерії оцінювання 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Бюджетна система» (денна форма навчання)  

Види роботи 
Поточний ( модульний) контроль 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Активність на заняттях  

та виконання практичних 

завдань 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Виконання CР.: 

- виконання тестів, 

кросвордів 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- реферат  7 7 

Всього 3 3 3 3 3 10 4 4 4 3 3 3 10 

Разом 
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Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Бюджетна система» 

 (заочна форма навчання) 

Види роботи 
Поточний ( модульний) контроль 
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Активність на заняттях та 

виконання  практичних  

завдань 

      

1 1 

 

1 

  

  

Виконання СР: 

- тестовий контроль Мооdlе 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    

Всього 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 2 10  
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Контрольна робота                25   

Разом 
 

22 
 

48 30 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

 

для  заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Рекомендована література  

Базова 

1.Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Бюджетна система: підручник. 

Львів: Львівська політехніка, 2019. 400 с.  

23.Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник  [Ситник Н.С., Західна 

О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. 180 с.  

4. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

 5.Закон України від 28.06.1996 № 254к / 96-ВР. Конституція України. Офіційний сайт 

Верховної Ради України.URL: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

6.Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII. «Про Державний бюджет України». Офіційний 

сайт Верховної Ради України.: http: // zakon2.rada.gov.ua. /laws/show/1801-19 

7.Закон України „Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-IV зі мінами та 

доповненнями: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15 

8.Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р. № 315/96-ВР. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80 

9.Митний кодекс від 13.03.2012 р. № 4495-VI: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

10.Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11. «Про бюджетну 

класифікацію».Офіційний сайт Верховної Ради України.: http: zakon1.rada.gov.ua. 

11.Наказ від 12.03.2012 року N 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування 

економічної класифікації видатків бюджету» : http://rada.gov.ua 

12.Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у редакції від 

01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

13.Про державний бюджет України на 2019 рік. Закон №2629-VIII от 23.11.2018. URL: 

https://earch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182629.html. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://rada.gov.ua/
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14.Про державний бюджет України на 2020 рік. Закон №294-IX от 14.11.2019. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190294.html. 

15.Про державний бюджет України на 2021 рік. Закон України № 1082 від 15.12.2020. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/T201082?ed=2021_12_09&an=12 

Допоміжна 

16.Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Лиса Н.В.,  Гузар Б.С., Шумило Т.В.  Протидія 
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