
Тематика рефератів 

1. Періодизація розвитку бюджетних відносин в Україні. 

2. Економічна суть та функції бюджету. 

3. Характеристика розподільчої функції бюджету. 

4. Економічна необхідність та класифікація видів фінансового контролю. 

5. Бюджетний механізм, його складові підсистеми. 

6. Особливості функціонування бюджетного (кредитного, податкового тощо) 

механізму за сучасних умов. 

7. Бюджетна політика в Україні, основні напрями та шляхи реалізації. 

8. Основні засади бюджетної політики у NNN році. 

9. Основні напрями бюджетної політики України на NNN рік: мета та завдання. 

10. Поняття та склад бюджетної системи України. 

11. Основи та принципи бюджетного устрою. 

12. Система органів управління бюджетною системою України. 

13. Основні завдання та функції органів управління бюджетною системою (на 

вибір – МФУ, Державна 

казначейська служба, ДФС, ФДМ, Рахункова палата). 

14. Міжбюджетні відносини та бюджетне регулювання. 

15. Бюджетні системи країн з розвинутою економікою (на вибір – США, 

Великобританія, Російська 

Федерація, Німеччина, Європейський Союз, інші країни). 

16. Суть та функції бюджетного планування. 

17. Принципи бюджетного планування доходів та видатків. 

18. Методи бюджетного планування доходів та видатків. 

19. Використання програмно-цільового методу в бюджетному плануванні. 

20. Бюджетне прогнозування та його роль у бюджетному процесі. 

21. Поняття та економічний зміст бюджетного процесу. 

22. Учасники бюджетного процесу, їх повноваження. 

23. Бюджетні повноваження законодавчих/представницьких органів влади. 

24. Бюджетні повноваження виконавчих органів влади. 



25. Характеристика основних етапів бюджетного процесу в Україні (окремо на 

державному та місцевому 

рівнях). 

26. Складання проекту бюджету. 

27. Розгляд та затвердження проекту бюджету. 

28. Виконання бюджету, порядок внесення змін до нього. 

29. Облік та звітність про виконання бюджету. 

30. Поняття бюджетних запитів, їх необхідність, структура та порядок 

складання. 

31. Поняття кошторису доходів та витрат бюджетної установи, його види. 

32. Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи, порядок їх 

розрахунку. 

33. Економічна суть та класифікація доходів бюджету. 

34. Податкові доходи бюджетів, їх характеристика. 

35. Неподаткові надходження, їх значення у формуванні доходів бюджетів. 

36. Доходи від операцій з капіталом. 

37. Міжбюджетні трансферти, їх види та порядок перерахування. 

38. Доходи цільових фондів. 

39. Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами. 

40. Порядок касового виконання місцевих бюджетів за доходами. 

41. Економічна суть та класифікація видатків бюджету. 

42. Бюджетна класифікація видатків. 

43. Програмно-цільова класифікація видатків. 

44. Функціональна класифікація видатків. 

45. Відомча класифікація видатків. 

46. Економічна суть та принципи бюджетного фінансування видатків. 

47. Форми бюджетного фінансування видатків. 

48. Аналіз складу та структури видатків бюджету (на прикладі Державного або 

місцевих бюджетів). 

49. Касове виконання Державного бюджету за видатками. 

50. Касове виконання місцевих бюджетів за видатками. 



51. Економічна суть, склад та необхідність видатків бюджету на соціальні 

послуги.  

52. Чинний порядок планування видатків бюджету на соціальну сферу. 

53. Склад та особливості планування видатків бюджету на освіту. 

54. Особливості планування видатків на охорону здоров’я, їх склад. 

55. Склад та особливості планування видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. 

56. Особливості планування видатків на культуру та мистецтво. 

57. Планування видатків на фізичну культуру та спорт. 

58. Чинний порядок бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу. 

59. Необхідність та склад видатків бюджету на економічну діяльність. 

60. Фінансові методи державного регулювання національної економіки. 

61. Класифікація видатків на розвиток економіки за функціональним 

призначенням. 

62. Напрями та форми бюджетного фінансування економіки. 

63. Планування та фінансування видатків на окремі галузі економіки 

(промисловість, агропромисловий 

комплекс, будівництво, машинобудування, вугільна промисловість). 

64. Фінансова підтримка малого бізнесу та підприємництва за сучасних умов. 

65. Необхідність планування та фінансування видатків на державне управління. 

66. Особливості планування та фінансування видатків на міжнародну 

діяльність. 

67. Склад та планування видатків на судову владу. 

68. Склад видатків та особливості їх планування на національну оборону. 

69. Економічна суть, функції та класифікація державного кредиту. 

70. Форми державного кредиту, їх характеристика. 

71. Економічна суть державного боргу, його структура. 

72. Обслуговування та управління державним боргом. 

73. Методи та принципи управління державним боргом. 

74. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на бюджетну систему 

України. 


