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Силабус навчальної дисципліни 

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Бюджетна система» формує практичні навички 

поведінки у ситуаціях і процесах, що відбуваються в системі 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та казначейської системи. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Система фінансово-економічних відносин, що виникають в 

процесі формування бюджетів та здійснення видатків, які 

забезпечують реалізацію функцій держави; операції з виконання 

дохідної та видаткової частини державного і місцевих бюджетів. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на 

суспільство, основ бюджетного устрою, набуття базових навичок 

бюджетної роботи та роботи органів казначейства щодо касового 

виконання бюджету. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 

Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань. 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського 

обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

http://college-chnu.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=23
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Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення базових 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність використовувати теоретичний і методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами 

законодавства. 

Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і 

світової фінансових систем та їх структури. 

Розуміння принципів організації фінансових відносин. 

Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку. 

Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 

Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І  

РОЗДІЛ 1. СКЛАД ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
Тема 1. Засади бюджетного устрою 

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України 

Тема 3. Склад і структура доходів Державного бюджету України  

Тема 4. Склад і структура видатків Державного бюджету України 

Тема 5. Фінансування Державного бюджету України 

Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань Державного 

бюджету України 

МОДУЛЬ ІІ 

РОЗДІЛ 2. СКЛАД ТА СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів України 

Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування 

Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини 

Тема 10. Бюджетне планування і контроль 
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МОДУЛЬ ІІІ 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ РОБОТИ 

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 

Тема 11. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в 

Україні 

Тема 12. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні 

Тема 13. Організаційна структура та бюджетні повноваження 

Державного казначейства України 

Тема 14. Платіжна система виконання бюджетів 

Тема 15. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами 

МОДУЛЬ ІV 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА 

КОНТРОЛЮ У ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ 

Тема 16. Обслуговування бюджетів за видатками 

Тема 17. Обслуговування державних цільових фондів 

Тема 18. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджету  

Тема 19. Контроль у системі казначейства 

Пререквізити 

Дисципліна «Бюджетна система» може вивчатися на основі 

базової загальної середньої освіти. Базовими, для вивчення даного 

курсу, є компетентності здобуті після вивчення дисциплін 

«Фінанси», «Економіка», «Фінансова грамотність». 

Постреквізити 

Дисципліна «Бюджетна система» є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів, 

банківської справи та страхування. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при вивченні дисциплін: «Податкова система», 

«Аудит» та інших спеціальних курсів. Набуті знання можуть бути 

використані при написанні курсових робіт, проходженні виробничої 

практики та складанні комплексного кваліфікаційного іспиту.  

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Бюджетний кодекс України : Прийнятий Верховною Радою 

України від 08 липня 2010 року № 2456-VI. URL: 

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

2. Про Державний бюджет України на 2021 рік : Закон України 

від 14.11.2019 № 294-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text  

3. Про затвердження Положення про Державну казначейську 

службу України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 

460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-

%D0%BF#Text  

4. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. Київ : ЦНЛ, 

2017. 544 с. 

5. Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб. Київ : 

Знання, 2018. – 428 с. 

Допоміжна 

1. Про бюджетну класифікацію : Наказ Міністерства фінансів 

України від 14 січня 2011 року №11. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text  

2. Про затвердження Положення про єдиний казначейський 

рахунок  : Наказ Державного казначейства України від 26 червня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text
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2002р. № 122. URL: . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-

02#Text 

3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних 

країн: навч. посіб. Київ : Знання Прес, 2017. – 495 с. 

4. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузминчук Н.В. Бюджетна 

система: навч. посіб. Київ : Кондор, 2018. 440 с. 

5. Форкун І. В., Шацька В. М., Фролова Н. Л. Основи 

казначейської справи : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2016. 

516 с.  

Інформаційні    

ресурси 

1. https://openbudget.gov.ua/ - Державний веб-портал бюджету 

для громадян. 

2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради 

України. 

3. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 

4. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

5. https://www.treasury.gov.ua/ua – офіційний сайт Державної 

казначейської служби України. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 58 

Практичні 58 

Самостійна робота 64 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

І 
се

м
ес

тр
 

Модуль 1 27 

Модуль 2 23 

Іспит 50 

ІІ
 с

ем
ес

тр
 

Модуль 3 24 

Модуль 4 26 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90-100 А 5 (відмінно) 

Зараховано 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
2 (незадовільно) 
 (з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано 
(з можливістю 

повторного складання) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 

Не зараховано 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02#Text
https://openbudget.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
https://www.treasury.gov.ua/ua
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Викладач(і) 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=289 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:y.semenyuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=289

