
1. Назва модуля: Бюджетна  система 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.15_5 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 5. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Курмаєв Петро Юрійович – доктор економічних наук,  

професор.  
7. Результати навчання:  
У результаті  вивчення модуля студент повинен: 
знати: теоретичні основи формування і використання бюджету держави; 

основні засади бюджетного устрою і принципи побудови бюджетної системи; 
методи і джерела формування доходів бюджету та напрями і форми фінансування 
видатків; теоретичні основи управління державним боргом; 

вміти: застосовувати прийоми наукових досліджень для аналізу 
ефективності функціонування бюджетної системи; застосовувати методику 
визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій 
держави. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: фінанси. 
10. Зміст модуля:  
Сутність, призначення і роль бюджету держави. Бюджет як основний 

фінансовий план держави. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 
Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. Міжбюджетні 
відносини і система бюджетного вирівнювання.  Система доходів бюджету. 
Система видатків бюджету. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та 
науку. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. 
Видатки бюджету на оборону та управління. Видатки бюджету на обслуговування 
державного боргу. 

11. Рекомендована література: 
1. Бюджетна система України: Навч. посібник / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. 

Дем’янишин та ін. – К.: НІОС, 2004. – 400 с. 
2. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2007. – 416 с. 
3. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища 

школа, 2007– 300 с. 
4. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). –

К.:НІОС, 2000. – 384 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання;  
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 
14. Мова навчання: українська. 


