
ПИТАННЯ  ДО ЗАЛІКУ 

1. Державний бюджет як економічна категорія. Роль і місце 

бюджету в перерозподільних відносинах у суспільстві. 

2. Державний бюджет як основний фінансовий план. Роль і місце 

бюджету в системі фінансових планів. 

3. Склад і структура доходів і видатків бюджету, фактори, що 

впливають на них. 

4. Поняття поточного бюджету і бюджету розвитку місцевих 

бюджетів. 

5. Бюджетний процес та його учасники. Стадії бюджетного 

процесу. 

6. Бюджетне планування: завдання, принципи і методи. 

7. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний 

надлишок; бюджетний дефіцит. Фактори, що впливають на стан 

бюджету. 

8. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела 

фінансування, наслідки. 

9. Роль і місце бюджету в фінансово  кредитному механізмі. 

10. Бюджет в системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного 

розвитку. 

11. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи; структура 

бюджетної системи України. 

12. Принципи бюджетної системи України. 

13. Поняття міжбюджетних відносин; мета регулювання 

міжбюджетних відносин. 

14. Критерії розмежування доходів і видатків між бюджетами. 

15. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

16. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів. 

17. Передача видатків на виконання власних і делегованих 

повноважень. 



18. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. 

19. Види міжбюджетних трансфертів 

20. Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для 

прогнозування доходів і видатків та їх виконання. Структура 

бюджетної класифікації. 

21. Класифікація доходів бюджету. 

22. Класифікація видатків та кредитування бюджету. Поняття 

функціональної, відомчої і економічної класифікації видатків 

бюджету. 

23. Класифікація фінансування бюджету. 

24. Класифікація боргу. 

25. Методи формування доходів бюджету. 

26. Джерела формування доходів бюджету. 

27. Загальна характеристика податкової системи України, її 

відмінності від розвинених країн. 

28. Неподаткові доходи бюджету. 

29. Форми і методи бюджетного фінансування. 

30. Кошторис бюджетної установи, його форма і зміст. 

31. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце 

у розвитку економіки.. Напрями і форми бюджетного фінансування 

економіки. 

32. Бюджетні інвестиції, їх види. 

33. Видатки бюджету на науку. 

34. Форми і види соціального захисту населення. 

35. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення. 

36. Види разової фінансової допомоги громадянам. 

37. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. 

38. Оперативно-сітьові показники діяльності шкіл, порядок їх 

визначення. 

39. Система заробітної плати вчителів. Порядок нарахування 



заробітної плати вчителям. Складання тарифікаційного списку школи. 

40. Планування фонду заробітної плати по кошторису 

загальноосвітньої школи. 

41. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. 

42. Фінансування дитячих дошкільних закладів. 

43. Бюджетне фінансування вищої освіти. 

44. Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. 

45. Система заробітної плати медичних працівників, порядок 

планування фонду заробітної плати в установах охорони здоров'я. 

46. Бюджетне фінансування закладів культури. Фінансування преси, 

радіо, телебачення. 

47. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Роль 

бюджету в державній підтримці олімпійського руху. 

48. Видатки бюджету на оборону країни; порядок їх фінансування і 

планування. 

49. Видатки бюджету на управління, їх склад. 

50. Державний борг, його структура. 

51. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

52. Управління державним боргом. 


