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1 Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і 

розширені теоретичних знань щодо теорії та практики бюджетного 

регулювання, використання бюджету як інструменту розвитку економіки. 

2 Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів ВО у сфері бюджетного процесу та методології бюджетного 

регулювання. 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: знання і розуміння: 

- призначення та функції бюджету, сутність, складові та стратегічні 

перспективи бюджетної політики; 

- бюджетне законодавство та його розвиток; 

- бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях;  

- основи управління бюджетним дефіцитом;  

- поняття та структури бюджетного устрою та бюджетної системи; 

- особливості використання інструментарію міжбюджетних відносин; 

- сутність та характеристику доходів та видатків бюджетів різних 

рівнів; 

застосування знань і розумінь: 

- формулювати задачі бюджетної політики; 

- визначати напрями бюджетної політики; 

- аналізувати зміни в бюджетному законодавстві; 

- аналізувати концептуальні основи функціонування дефіциту 

бюджету; 

- оцінювати джерела фінансування бюджетного дефіциту; 

- розробляти заходи щодо забезпечення фінансування бюджетів; 

- вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній діяльності, 

генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду бюджетного менеджменту;  

- володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, 

працювати на персональному комп’ютері. 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 Весняний 



Змістовий модуль 1. Бюджет і бюджетна система 

Тема 1. Економічна сутність, призначення та роль державного бюджету  

Тема 2. Бюджетний устрій та бюджетна система України 

Змістовий модуль 2. Доходи і витрати бюджету. Бюджетне 

регулювання 

Тема 3. Система доходів бюджетів 

Тема 4. Система видатків бюджетів 

Тема 5. Бюджетний механізм 

Тема 6. Міжбюджетні відносини і їх регулювання 

Тема 7. Державне регулювання діяльності державних цільових фондів 

5 Викладацький склад: к.е.н., доцент Нєізвєстна О.В. 
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