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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування знань з
організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики.
2. Заплановані результати навчання: вивчення теоретичних засад формування і використання
бюджету держави; бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; державного кредиту
та управління державним боргом; методів і джерел формування доходів бюджету; оволодіння
методикою визначення обсягів бюджетних видатків та їх впливу на реалізацію функцій держави.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− основи побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн;
− механізм формування та планування бюджетів різних рівнів;
− форми і методи планування в бюджетних організаціях;
− етапи бюджетного процесу;
− організацію функціонування органів управління бюджетною системою;
− механізм функціонування міжбюджетних відносин;
− напрями та шляхи реформування бюджетної системи України.
вміти:
− користуватися законодавчими, нормативними й інструктивними документами з питань
− планування та регулювання бюджетної системи;
− оцінювати бюджетну політику, що проводиться в Україні;
− виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної
системи;
− складати проекти кошторисів бюджетних установ;
− складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;
− знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Бюджетна система» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: К.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

