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Викладач дисципліни 
 

 

Анотація дисципліни 
Мета дисципліни - ознайомити студентів зі складом і структурою бюджетної 

системи, організацією формування централізованих грошових фондів держави, а 
також із системою бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів, 
побудованою з урахуванням необхідних змін, викликаних існуючими економічними 
умовами, та з дотриманням загальних принципів і вимог ведення бухгалтерського 
обліку і складання звітності. 

Основні завдання дисципліни: розглянути будову і функціонування 
бюджетної системи, економічну сутність об'єктів бюджетного обліку, особливості 
побудови плану рахунків з обліку виконання бюджету і відображення в бюджетному 
обліку основних фінансових операцій, які здійснюються на державному рівні. Це 
передбачає засвоєння студентами основ фінансів, а також теорії й організації бух-
галтерського обліку.  

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:  

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

 засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;  

 розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи 
держави;  

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

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

 формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним 
боргом. 

 
По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 Знати та розуміти законодавчі, нормативні та інструктивні  документи з 
питань планування та регулювання бюджетної системи; 

 Знати і розуміти теоретичні основи побудови бюджетної системи України та 
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окремих зарубіжних країн; 

 Виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях  
бюджетної системи; 

 Вміти оцінювати бюджетну політику, що проводиться в Україн; 

 Вміти складати кошториси бюджетних установ та визначати розміри 
соціальних допомог; 

 Знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного 
бюджету; 

 Демонструвати вміння використовувати набуті знання та навички при 
фінансуванні державного бюджету України, обслуговуванні боргових 
зобов’язань державного бюджету України, плануванні та контролю бюджету, 
управлінні державним боргом; 

 Володіти методами оцінки стану, проблем та перспектив розвитку бюджетної 
системи України. 

Програмні результати навчання на дисципліною / компетенції: 
 

 Здатність досліджувати тенденції розвитку бюджетної системи за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати  
ефективність бюджетної політики; 

 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національної 
бюджетних систем та їх структури; 

 Здатність здійснювати аналіз бюджетної системи: доходів бюджету, напрямів 
фінансування видатків; 

 Уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію 
функцій держави; 

 Володіння базовими знаннями законодавства у сфері бюджетно-податкового 
регулювання; 

 Навички застосування сучасного інформаційного та програмного 
забезпечення для отримання та обробки даних у бюджетній сфері; 

 Уміння складати та аналізувати фінансово-бюджетну звітність; 

 Спроможність виконувати контрольні функції у бюджетній сфері. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям, СВО 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість кредитів – 
4 

07 – Управління та 
адміністрування 
072 – Фінанси, 

банківська справа 
та страхування 

 

вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 
1 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

6 

Лекції 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторных 4 

 
СВО: 

Бакалавр 

30 год. 0 год. 

Практичні 

22 год. 0 год. 

Самостійна робота 
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 68 год. 0 год. 

Вид контролю 

залік 

 
 

 
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

до вивчення дисципліни 
"БЮДЖЕТНА СИСТЕМА" 

 
Тема 1. Склад бюджетної системи, її роль у фінансовій системі країни 
Структура державної фінансової системи. Формування фінансових ресурсів держави, 

баланс фінансових ресурсів. Бюджет як план формування і використання централізованих 
грошових фондів. Бюджетна політика держави. Структура бюджетної системи і характе-
ристика її ланок. Законодавча база побудови і функціонування бюджетної системи. 
Принципи бюджетного устрою. Бюджетний процес. Бюджетна класифікація. Правила 
складання і виконання бюджетів. Взаємозв'язок бюджетної системи та інших ланок фінансової 
системи. 

Література [1; 2; 6; 7] 
 
Тема 2. Доходи і витрати державного і місцевих бюджетів 
Основні види надходжень до бюджетів. Доходи державного бюджету. Податкові і 

неподаткові надходження, співвідношення між ними. Структура доходів місцевих бюджетів. 
Розподіл загальнодержавних податків і зборів між рівнями бюджетної системи. Роль за-
гальнодержавних і місцевих податків у доходах місцевих бюджетів. Методи 
регулювання і перерозподілу доходів між вищими і нижчими ланками бюджетної 
системи, падання дотацій і субвенцій місцевим бюджетам. 

Державні витрати, що фінансуються за рахунок бюджетів. Поточні витрати і 
витрати на розвиток. Витрати на соціальні, економічні, політичні цілі, на 
обслуговування державного боргу, співвідношення між ними. Витрати, які 
фінансуються з державного бюджету: загальнодержавні соціальні програми, оборона, 
охорона навколишнього середовища, утримання державних органів управління, дота-
ції місцевим бюджетам, резервний фонд Кабінету Міністрів України, інші витрати. 
Захищені статті витрат. Витрати місцевих бюджетів: фінансування установ і 
організацій культури, науки, охорони здоров'я, соціального забезпечення населення; 
утримання місцевих органів влади; фінансування організацій місцевого 
господарювання, інші витрати. Повноваження загальнодержавних і місцевих органів 
законодавчої і виконавчої влади з формування витратної частини бюджетів. 

Література [1-3; 7; 10] 
 
Тема 3. Бюджетний дефіцит 
Збалансованість бюджетів. Дефіцит бюджету: причини появи, граничний розмір, 

джерела покриття. Внутрішні і зовнішні державні позики як способи фінансування 
дефіциту бюджету. Місцеві позики. Управління державним боргом. Заходи щодо 
скорочення бюджетного дефіциту. 

Література [6-8; 10] 
 
Тема 4. Бюджетний процес 
Організація бюджетного процесу. Порядок складання, розгляду і затвердження 

державного бюджету. Інформаційна основа складання проекту бюджету: зведений 
баланс фінансових ресурсів держави, прогноз макропоказників економічного і 
соціального розвитку. Бюджетна резолюція. Повноваження органів законодавчої і 
виконавчої влади в бюджетному процесі. Порядок і терміни складання місцевих 
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бюджетів. Організація складання, розгляду і затвердження проектів місцевих бюджетів. 
Література [1; 2; 7; 8; 10; 13] 

 
Тема 5. Організація і контроль виконання бюджетів 
Касове виконання бюджетів. Розвиток казначейської справи в Україні. 

Завдання і функції державного казначейства. Єдиний казначейський рахунок. 
Порядок фінансування бюджетних витрат через органи Державного казначейства 
України. Випуск і обіг казначейських векселів.   Організація    виконання    місцевих    
бюджетів.      Організація  контролю за виконанням бюджетів органами законодавчої і 
виконавчої влади. Відповідальність за порушення законодавства про бюджетну 
систему України. 

Література [1-3; 5; 8; 10; 13] 
 
Тема 6. Основи організації бюджетного обліку 
Сутність і предмет бюджетного обліку. Особливості змісту бюджетного обліку у 

фінансових органах і бюджетних установах. Об'єкти бюджетного обліку, їх 
характеристика. Завдання і роль бюджетного обліку. Характеристика облікових 
регістрів бюджетного обліку. Організація бюджетного обліку у фінансових органах. 
Принципи і вимоги до організації системи бюджетного обліку. Особливості 
формування рахунків для обліку операцій бюджетного процесу. Загальна 
характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 
Аналітичний і синтетичний облік. Книга "Журнал - головна". Схема балансу. 

Література [1-3; 8; 11-13] 
 
Тема 7. Облік ресурсів бюджету 
Сутність і зміст ресурсів бюджету. Фінансові ресурси бюджету. Інші види ресурсів 

бюджету. Система субрахунків з обліку ресурсів бюджету. Особливості формування й 
обліку дохідної і витратної частин бюджетів. Характеристика й особливості обліку 
основних операцій з ресурсами бюджету. 

Література [1-3; 8; 11; 12] 
Тема 8. Облік боргових зобов'язань 
Сутність і групування боргових зобов'язань, що виникають у процесі виконання 

бюджетів. Система субрахунків з обліку боргових зобов'язань. Характеристика й 
особливості обліку основних операцій бюджетного процесу з борговими 
зобов'язаннями. 

Література [1; 2; 6; 7; 9; 10] 
 
Тема 9. Облік засобів у розрахунках 
Причини виникнення потреби в розрахунках між бюджетами. Правила 

здійснення взаєморозрахунків між бюджетами. Вимоги до документального 
оформлення взаєморозрахунків між бюджетами. 

Сутність засобів у розрахунках, що підлягають відображенню в бюджетному 
обліку, їх групування. Особливості формування й обліку засобів  у   розрахунках з 
виконання державного бюджету. Особливості  

формування й обліку засобів у розрахунках з виконання місцевих бюджетів. 
Система субрахунків для обліку засобів у розрахунках з виконання державного 
бюджету. Система субрахунків для обліку засобів у розрахунках з виконання місцевих 
бюджетів. Характеристика й особливості обліку основних операцій бюджетного 
процесу з обліку засобів у розрахунках. 

Література [1; 3; 6; 9; 11] 
 
Тема 10. Визначення й облік результатів виконання бюджету 
Основні етапи річного виведення рахунків з обліку виконання бюджету. Порядок 

виведення залишків за рахунками синтетичного обліку. Система субрахунків з обліку 
результатів виконання бюджету 
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Література [ 1; 2; 6; 8- 10] 
 
Тема 11. Облік доходів 
Організація формування дохідної частини бюджету. Класифікація доходів 

бюджету. Загальна характеристика податкових надходжень. Склад неподаткових 
надходжень. Види доходів від операцій 
з капіталом. Сутність і склад офіційних трансфертів.  Загальна характеристика 
державних цільових фондів. Система субрахунків з обліку доходів. Характеристика й 
особливості обліку основних операцій бюджетного процесу з обліку доходів. 

Література [1; 2; 6; 9; 10] 
 
Тема 12. Облік витрат і фінансування 
Організація фінансування витрат. Класифікація витрат бюджету за 

функціональною ознакою. Відомча класифікація витрат бюджету. Економічна 
класифікація витрат бюджету. Сутність фінансування державного бюджету. Джерела 
фінансування державного бюджету за типом кредитора. Джерела фінансування 
державного бюджету за типом боргового зобов'язання. Сутність державного боргу. 
Класифікація державного боргу за типом кредитора. Класифікація державного боргу 
за типом боргового зобов'язання. Система субрахунків з обліку витрат бюджету. 
Характеристика й особливості обліку основних операцій бюджетного процесу з обліку 
витрат. 

Література [1; 2; 6; 9; 10] 
 
Тема 13. Облік на допоміжних рахунках 
Призначення і структура допоміжних рахунків. Склад допоміжних рахунків. 

Особливості обліку операцій бюджетного процесу на допоміжних рахунках.  
Література [1; 6; 8; 11; 12] 

Тема 14. Звітність у системі бюджетного обліку 
Сутність і види звітності в бюджетному обліку. Склад звітності з виконання 

бюджету. Баланс виконання бюджету. Звіт про виконання бюджету. Звіт про рух 
коштів. 

Література [1; 3-6; 9] 
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2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
с

ь
о

г
о

 
а

у
д

и
т

о
р

н
и

х
 у тому числі 

Лек. Практ 
Сам  / 

Інд. 
роб. 

Контр 
роб. 

1. Склад бюджетної системи, її роль у 
фінансовій системі країни 

 
2 2 - 

 
40 

 
 

 
 
 
 

МК 

2. Доходи і витрати державного і місцевих 
бюджетів 

4 2 2 

3. Бюджетний дефіцит 4 2 2 

4. Бюджетний процес 4 2 2 

5. Організація і контроль виконання 
бюджетів 

4 2 2 

6. Основи організації бюджетного обліку 6 4 2 

7. Облік ресурсів бюджету 4 2 2  

8. Облік боргових зобов'язань 4 2 2  

9. Облік засобів у розрахунках 4 2 2  

10. Визначення й облік результатів 
виконання бюджету 

4 2 2  

11. Облік доходів 3 2 1  

12. Облік витрат і фінансування 3 2 1  

13. Облік на допоміжних рахунках 3 2 1  

14. Звітність у системі бюджетного обліку 3 2 1  

Разом 52 30 22 
68 

залік 

 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять за 
навчальною дисципліною "БЮДЖЕТНА СИСТЕМА" 

 
 

№ 
п

/п 

Назва теми  

1. 1 Доходи і витрати державного і місцевих бюджетів 2 

2. 2 Бюджетний дефіцит 2 

3. 3 Бюджетний процес 2 

4. 4 Організація і контроль виконання бюджетів 2 

5. 5 Основи організації бюджетного обліку 2 

6. 6 Облік ресурсів бюджету 2 

7. 7 Облік боргових зобов'язань 2 

8. 8 Облік засобів у розрахунках 2 

9. 9 Визначення й облік результатів виконання бюджету 2 

10. 1
0 

Облік доходів 1 

11. 1
1 

Облік витрат і фінансування 1 

12. 1
2 

Облік на допоміжних рахунках 1 

13. 1
3 

Звітність у системі бюджетного обліку 1 

  22 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
У процесі індивідуальної роботи студент набуває таких навичок: 
• збирання та обробка матеріалу; 
• логіка його викладення; 
• проведення критичного аналізу за темою роботи тощо. 
Мета індивідуальної роботи полягає у можливості більш повного з'ясування 

студентами основних завдань, що стоять перед бюджетною системою та напрямами 
діяльності держави. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до 
нижченаведеного переліку. Теми робіт не повинні повторюватись у межах однієї групи 
студентів. 

Виконання реферату (контрольної роботи) складається з таких етапів: 
• складання плану контрольної роботи або реферату; 
• вивчення спеціальної літератури за темою; 
• добір і вивчення додаткової літератури за темою; 
• добір практичного і статистичного матеріалу та його обробка; 
• оформлення списку літератури. 
Індивідуальна робота студентів ґрунтується на проведенні викладачем 

індивідуальних консультацій з таких питань: 
вибір теми реферату (контрольної роботи) відповідно до здібностей, рівня 

підготовленості та професійної орієнтації студента з метою подальшого використання 
його під час виконання курсових і випускних робіт бакалавра та магістерської дисертації; 

добір літератури та статистично-довідкового матеріалу за обраною темою; 
    визначення структури реферату (контрольної роботи); 
роз'яснення студентові незрозумілих для нього питань з обраної теми; 
    підготовка доповіді до захисту реферату (контрольної роботи). 
Література, яку можна використовувати під час підготовки до контрольної роботи 

або реферату, наведена в програмі курсу. Враховуючи, що економічне життя сьогодні 
досить динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно 
Особливо це стосується законів та урядових постанов. Варто залучати поточні матеріали, 
опубліковані у фахових та спеціалізованих виданнях, а також у газетах «Урядовий кур'єр», 
«Галицькі контракти», «Діло», «Закон і бізнес». «Бизнес и банки», «Бизнес», «Финансовая 
Украина», «Деловая Украина», «Бизнес, банки, биржи», «Экономика и жизнь» та ін. 

Робота може бути написана власноручно, надрукована на друкарській машинці 
(через 2 інтервали) чи набрана на комп'ютері. Обсяг роботи не повинен перевищувати 1 
друкарського аркуша (40 тис. знаків комп'ютерного набору або 25 сторінок, надрукованих 
на машинці). Робота, подана в рукописному варіанті, має бути написана розбірливим 
почерком. 

Відповіді не повинні дублювати текст підручника або іншого джерела. Студенту 
необхідно повною мірою виявити свої знання і самостійно сформулювати відповіді, 
узагальнюючи теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не 
рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. 

Студент може запропонувати нову власну актуальну тему реферату (контрольної 
роботи), яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем. 

Формою контролю індивідуальної роботи студента є захист реферату і/або 
проведення заліку за результатами контрольної роботи. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:     

 опрацьовування лекційного матеріалу; 

 опрацьовування навчальної та навчально-методичної літератури;       

 вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність; 

 підготовка до семінарських і практичних занять; виконання контрольних 
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робіт або рефератів;  

 виконання навчальних завдань і тестового контролю;  

 підготовка до підсумкового контролю. 
 
Тема1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 
1. Бюджетна модель громадського суспільства. 
2. Бюджетна політика держави. 
3. Бюджетне планування: завдання, принципи і методи. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
Тема 2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 
1. Принципи побудови бюджетної системи. 
2. Організація бюджетного регулювання. 
3. Місцеві бюджети: види, склад та структура доходів і видатків. 
4.Бюджетні системи зарубіжних країн (США, Великобританія, Японія, Німеччина, 

Франція та ін.). 
Література: [1-16] 

Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 
контроль. 

 
        Тема 3. Система доходів бюджету 
1. Неподаткові доходи бюджету держави. 
2. Доходи бюджету держави від операцій з капіталом. 
3.Доходи державних цільових фондів, що входять до складу бюджету держави. 
4.Доходи бюджету держави в частині офіційних трансфертів. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
       Тема 4. Система видатків бюджету 
1.Роль видатків бюджету у відтворенні виробництва. 
2.Економічна структура видатків бюджету держави. 
3.Форми і методи бюджетного фінансування. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
Тема 5. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та 

науку 
1. Напрями та форми бюджетного фінансування національної економіки. 
2. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки. 
3. Фінансування фундаментальних і прикладних досліджень національної науки. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
Теча 6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну 

сферу 
1  Форми і види соціального захисту населення. 
2. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери. 
4. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Видатки бюджету на охорону 

здоров'я, їх склад і структура. 
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5.Видатки бюджету на культуру, мистецтво і засоби масової інформації. 
6.Бюджетне фінансування фізичної культури і спорту.     

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
Тема 7. Видатки бюджету на оборону та управління 
1. Фінансування видатків бюджету на національну оборону. 
2. Видатки бюджету на державне управління. 
3. Фінансування міжнародної діяльності держави. 
4.Видатки бюджету на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 
Тема 8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 
1.Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання і/або 

кредитора. 
2.Державні цінні папери на фінансовому ринку. 
3.Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

Література: [1-16] 
Форми контролю: колоквіум, захист реферату, залік контрольної роботи, тестовий 

контроль. 
 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Нині в Україні здійснюється перехід на новий план рахунків у сфері обліку 
виконання бюджетів. Цей процес супроводжується розробкою нових нормативних 
документів, які публікуються у періодичних виданнях для бухгалтерів. Зокрема, у 
журналах ''Бухгалтерський облік і аудит" та "Все про бухгалтерський облік" надрукова-
но серію матеріалів щодо переходу на новий план рахунків, які рекомендується 
використовувати при написанні контрольної роботи, оскільки іншої спеціальної 
літератури з бюджетного обліку, що відповідав би сучасним умовам, поки що немає. 

Контрольна робота виконується у виді реферату. 
Структура реферату: вступ (одна сторінка), загальна частина (до 10 сторінок), 

висновки (одна сторінка), список використаної літератури (джерела та законодавчо-
нормативні акти). Тему контрольної роботи студент вибирає за своїм бажанням. 

 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

1. Склад бюджетної системи, характеристика її ланок. 
2. Дефіцит бюджету, його граничний розмір та джерела покриття.  
3. Завдання і функції Державного казначейства України. 
4. Організація виконання місцевих бюджетів України. 
5. Казначейські векселі, порядок їх випуску й обігу. 
6. Організація бюджетного обліку у фінансових органах. 
7. Організація фінансування витрат державного бюджету. 
8. Контроль за використанням бюджетних коштів на рівні законодавчої влади; 

функції Рахункової палати України. 
9. Сутність і види звітності в бюджетному обліку. 
10. Організація виконання державного бюджету України. 
11. Принципи бюджетного устрою України. 
12. Бюджетний процес України. 
13. Бюджетна класифікація України. 
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14. Порядок регулювання і перерозподілу доходів між рівнями бюджетної 
системи. 

15. Характеристика централізованих державних фондів України.  
16. Сутність і призначення єдиного казначейського рахунка у процесі виконання 

державного бюджету України. 
17. Механізм фінансування бюджетних витрат через органи Державного 

казначейства України. 
17. Характеристика захищених статей державного бюджету Україн и .  
18. Сутність, предмет та об'єкти бюджетного обліку. 
19. Особливості бюджетного обліку в бюджетних установах. 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  
1. Структура бюджетної системи, характеристика її ланок. 
2. Взаємозв'язок форми державного устрою і побудови бюджетної  

системи. 
3. Принципи бюджетного устрою. 
4. Бюджетний процес. 
5. Бюджетна класифікація. 
6. Регулювання і перерозподіл доходів між рівнями бюджетної системи. 
7. Дефіцит бюджету, його граничний розмір, джерела покриття. 
8. Заходи щодо скорочення дефіциту бюджету. 
9. Способи фінансування дефіциту бюджету. 
10. Поняття бюджетної резолюції. 
11. Склад поточних витрат і витрат розвитку. 
12. Статті бюджетних витрат, які можна віднести до захищених.  
13. Витрати, які фінансуються тільки з державного бюджету. 
14. Прогнозні показники, що використовуються для складання проекту 

державного бюджету. 
15. Повноваження  органів  місцевого  самоврядування  в  процесі  

прийняття місцевих бюджетів. 
16. Завдання і функції Державного казначейства України. 
17. Суть і призначення єдиного казначейського рахунка.  
18. Порядок фінансування через органи Державного казначейства  

України. 
19. Відмінність казначейської системи касового виконання бюджету  

від банківської системи. 
20. Організація виконання місцевих бюджетів. 
21. Контроль за використанням бюджетних коштів на рівні законодавчої влади. 

Функції Рахункової палати України. 
22. Відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України. 
23. Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів. 
24. Контроль за використанням бюджетних коштів на рівні виконавчої влади. 
25. Казначейські векселі, порядок їх випуску й обігу. 
26. Сутність бюджетного обліку. 
27. Предмет бюджетного обліку. 
28. Особливості бюджетного обліку у фінансових органах. 
29. Особливості бюджетного обліку в бюджетних установах. 
30. Об'єкти бюджетного обліку. 
31. Облікові регістри бюджетного обліку. 
32. Організація бюджетного обліку у фінансових органах. 
33. Принципи організації системи бюджетного обліку. 
34. Вимоги до організації системи бюджетного обліку. 
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35. Особливості формування рахунків бюджетного обліку. 
36. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 
37. Аналітичний і синтетичний облік. 
38. Книга "Журнал - головна". 
39. Схема балансу. 
40. Ресурси бюджету. 
41. Фінансові ресурси бюджету. 
42. Інші види ресурсів бюджету. 
43. Субрахунки з обліку ресурсів бюджету. 
44. Особливості формування й обліку дохідної частини бюджетів. 
45. Особливості формування й обліку витратної частини бюджетів.  
46. Сутність і облік основних операцій бюджетного процесу з ресурсами. 
47. Сутність і групування боргових зобов'язань, що виникають у  

процесі виконання бюджетів. 
48. Субрахунки з обліку боргових зобов'язань. 
49. Сутність і облік основних операцій бюджетного процесу з борговими 

зобов'язаннями. 
50. Причини виникнення потреби в розрахунках між бюджетами. 
51. Правила здійснення взаєморозрахунків між бюджетами. 
52. Документальне оформлення взаєморозрахунків між бюджетами. 
53. Сутність і групування засобів у розрахунках з виконання бюджетів. 
54. Особливості формування й обліку засобів у розрахунках з виконання 

державного бюджету. 
55. Субрахунки для обліку засобів у розрахунках з виконання державного 

бюджету. 
56. Особливості формування й обліку засобів у розрахунках з виконання місцевих 

бюджетів. 
57. Субрахунки для обліку засобів у розрахунках з виконання місцевих бюджетів. 
58. Сутність і облік основних операцій бюджетного процесу з обліку засобів у 

розрахунках. 
59. класифікація доходів бюджету. 
60. Субрахунки з обліку доходів бюджету. 
61.Сутність і облік основних операцій бюджетного процесу з обліку доходів. 
62. Організація фінансування витрат бюджету. 
63. Класифікація витрат бюджету за функціональною ознакою.  
64. Економічна класифікація витрат бюджету. 
65. Джерела фінансування державного бюджету за типом кредитора. 
66. Джерела фінансування державного бюджету за типом боргового  

зобов'язання. 
67. Класифікація державного боргу за типом кредитора.  
68. Класифікація   державного   боргу   за   типом   боргового   зобов'язання. 
69. Субрахунки з обліку витрат бюджету. 
70. Сутність і облік основних операцій бюджетного процесу з обліку витрат. 
71. Призначення і склад допоміжних рахунків. 
72. Сутність і види звітності в бюджетному обліку. 
73. Звіт про виконання бюджету. 
74. Звіт про рух коштів. 
75. Субрахунки з обліку результатів виконання бюджету. 
 
 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою:  
підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична 
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Лекційні та практичні заняття Сума 

Модуль 1  

 

50 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 

хх 

Тема 

хх 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота 20 

Модульна контрольна  робота 30 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно зараховано 

82–89 B  

добре  

74–81 C 
 

64–73 D задовільно 
 

60–63 E 
 

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 
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