БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Факультет економіки і підприємництва
Aнотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) - формування системи знань з
організації та функціонування бюджетної системи, її ролі у соціальноекономічному розвитку країни, а також сутності бюджетних відносин та
характеру їх впливу на суспільство, засвоєння теоретичних основ
формування і використання бюджету держави, розуміння засад бюджетного
устрою і принципів побудови бюджетної системи, формування теоретичних і
практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та
напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення
обсягів бюджетних видатків з використанням програмно – цільового методу
планування, які забезпечують реалізацію функцій держави; оволодіння
навичками і прийомами, пов'язаними з використанням бюджетної інформації
Цілі курсу (програмні компетентності):
- розуміння особливостей теоретичних основ формування і використання
бюджету держави та його складових;
- розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної
системи;
- здатність застосовувати теоретичні і практичні знання щодо методів і
джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування
видатків;
- здатність оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків з
використанням програмно – цільового методу планування, які забезпечують
реалізацію функцій держави;
- здатність застосовування законодавчо-нормативних та інструктивнометодичних матеріалів в процесі складання, затвердження і виконання
бюджету;
- розуміння сутності бюджетної класифікації;
- розуміння особливостей формування доходів місцевих бюджетів та
напрямів планування витрачання бюджетних коштів в умовах бюджетної
децентралізації;
- розуміння завдань, функцій
та
структури органів
оперативного
управління бюджетом;
- розуміння теоретичних основ та механізмів формування, складання,
затвердження та виконання бюджету держави;
- здатність застосовувати знання законодавства у сфері державного
планування, прогнозування та регулювання бюджетів усіх рівнів;
- здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо
розробки напрямів удосконалення системи бюджетної політики в Україні з
використанням досвіду зарубіжних країн.

- здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного
стану і тенденцій розвитку фінансових систем.
Програмні результати навчання:
- використовувати фундаментальні закономірності розвитку бюджетної
системи ;
- демонструвати
знання
теоретичних
та
практичних
засад
функціонування бюджетної системи;
- уміння формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку
сучасної бюджетної політики у державі та світі;
- вміння вивчати та здатність аналізувати законодавчі, нормативні та
інструктивні документи з питань планування та регулювання бюджетної
системи;
- вміти вирішувати практичні завдання
і здійснювати бюджетне
планування, прогнозування, регулювання і контроль у бюджетних установах;
володіти методикою розробки та виконання Державного та місцевих
бюджетів, управлінськими рішеннями в діяльності бюджетних установ.
- вміти характеризувати бюджетну класифікацію доходів і видатків
бюджету.;
- вміти здійснювати планування видатків бюджету з використанням
оперативно – сіттєвих показників , норм та нормативів бюджетним установам
і складати кошторис бюджетної установи.
- вміти використовувати теоретичні та практичні знання щодо
формування дохідної
і видаткової частин бюджетів усіх рівнів та
здійснювати їх аналіз;
- уміння визначати та систематизувати особливості розвитку бюджетної
системи зарубіжних країн світу;
- вміння оцінювати стан, проблеми та перспективи розвитку бюджетної
системи України та аналізувати бюджетну політику держави в контексті
бюджетної децентралізації та євроінтеграції.
Короткий зміст курсу: Сутність, призначення та 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.

