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Силабус навчальної дисципліни  

«Бюджетна система» 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Освітній рівень бакалавр 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс,1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год. 

Практичні (семінарські) – 32 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Фінансів. м. Харків, пр. Науки, 9а, 3 пов. корп. L, ауд. 35, тел. 

(057)702-18-36(дод.3-79), http://www.fin.hneu.edu.ua/?page_id=90 

Викладач (-і) Юшко Сергій Васильович, доцент, к.е.н., 

Холодна Юлія Євгеніївна, доцент, к.е.н. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

yushko_sergey@ukr.net 

kholodnayajulia@gmail.com 

Дні занять четвер, п’ятниця 

Консультації відповідно до графіку; за домовленістю з викладачем (очні та 

дистанційні, індивідуальні та групові) 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців знань щодо функціонування 

бюджетної системи, вивчення бюджетних відносин, характеру їх впливу на суспільство, 

опанування практичними розрахунковими методами бюджетного планування. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Політична економія, Макро- і мікроекономіка, Гроші 

та кредит, Фінансова математика, Статистика 

Знати: основні економічні терміни, основи ринкової економіки, макроекономічної теорії, кредиту, 

методичний інструментарій фінансових розрахунків та статичних спостережень 

Вміти: застосувати загальноекономічні знання для встановлення взаємозв’язків між явищами та 

процесами; здійснювати самостійний пошук та аналіз інформації для формування обґрунтованих 

висновків та прийняття ефективних рішень; аналізувати статистичні показники у динаміці, 

здійснювати фінансові розрахунки  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Сутність і призначення бюджету. Основи бюджетного устрою 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України. 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання. 

Змістовий модуль ІІ Система доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів 

Тема 6. Система доходів бюджету. 

Тема 7. Система видатків бюджету. 

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. 

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління. 

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

комп’ютерні лабораторії, Microsoft Office 
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Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Робоча програма, тех. карта, лекції, плани семінарських, 

практичних занять, завдання для сам. роботи 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2218 

Рекомендовані джерела 

1. Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2018. – 383 с. 

2. Юшко С. В. Практикум із бюджетної системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. 

Юшко; ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 187 с. 

Система оцінювання результатів навчання  

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних занять, оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів). Результат семестрового екзамену 

оцінюється в балах (максимально – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів). 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Перевірка результатів самостійної роботи студентів 10 

Активна робота в групах 10 

Усне опитування 10 

Контрольна робота на лекції 10 

Контрольна робота на практичному занятті 10 

Колоквіум 10 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого за-

ліку, курсового проекту (роботи), практики, 

тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності Письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями (до 20%). Спису-

вання під час письмових робіт, екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо пропусків занять Відвідування занять обов’язкове. За об’єктивних причин (зокре-

ма, хвороба) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну Роботи, які здаються із пору-

шенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 % від максимального 

балу). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2218 
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