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1. Description of the course 

BUDGET SYSTEM 
                                                                                             (назва) 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 0305 « Економіка підприємства» 
(шифр і назва) 

Напрям підготовки  

 

0501 «Економіка і підприємництво» 
(шифр і назва) 

Спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»                          
(шифр і назва) 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 

_______Бакалавр________ 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин  __120_ 

Кількість кредитів ECTS  __4__ 

Кількість змістових модулів ___3__ 

Курсовий проект (робота) 

(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

________________________________________ 

(назва) 

Форма контролю Іспит 

 

Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 

 денна форма навчання  

Рік підготовки ____3_____  

Семестр ____1_____  

Лекційні заняття      ___30____год.  

Практичні, семінарські 

заняття 

     ___15___ год.  

Лабораторні заняття        ___-____год.  

Самостійна робота        ___75__год.  

Індивідуальні завдання        _______год.  

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента 

− 

 

 

_____3____год. 

_____7___год. 

 

 

 

 



2. Objectives of the course 

The aim of the course subject "budget system" is to provide students with 

theoretical and practical knowledge of the organization and functioning budget system 

and fiscal policy. Important here is the study of the nature of fiscal relations and the 

nature of their impact on society, the disclosure laws of construction and operation of 

the budget system, the theoretical foundations of the state of financial regulation in a 

market economy. 

The object of discipline is about relationship formation and use of the state 

budget. 

The main objectives of the course "budget system" are: 

• study of the theoretical foundations of the formation and use of the state budget, 

budget structure and principles of the budget system; 

• explore the place and role of the budget in the financial system; 

• assimilation of theoretical bases of formation and use of the state budget; 

• assimilation of theoretical and practical knowledge of the implementation of 

revenue and expenditures of the budget; 

• mastery of knowledge on the mechanism of drawing up, approval and 

implementation of the budget; 

• build knowledge on public credit and debt management; 

• study of the formation and distribution of intergovernmental transfers. 

A study of the course the student should 

know: the nature, function, structure of the state budget, the history of formation 

of intergovernmental relations, the structure of the budget system of Ukraine, 

government budgetary principles, stages of the budget process (drafting, review, 

approval, execution) function controls the budget process, the formation of the revenue 

and expenditure of the State and local budgets, the nature of intergovernmental 

relations; 

be able to: differentiate the role of the budget in the system of reproduction and 

distribution of state financial resources, to analyze current fiscal relations and identify 

their shortcomings, to simulate normal and emergency financial situation, to build a 

model of financial relationships, identify impacts on the budget deficit and the ways of 

its coverage, build structural and logical basic tax schemes, to analyze the possibility 

and necessity of outsourcing to perform state functions return a model to build public 

debt (domestic and external). 

 

3. The program of the course 

 

Module 1. "The economic content and parts of the budget system" includes 

4 themes, which examined the nature and purpose of the state budget, the functions and 

powers of the government's budget, the budget deficit. 

 

Topic 1. The essence of the purpose and role of the state budget 

The essence of the function and purpose of the budget. The place and role of the 

budget in the financial system. Types of budgets and their characteristics. 

The concept of the budget as an objective economic category and its attributes. 

Budget impact on the socio-economic processes. Pressure on the budget. 



Fiscal policy and its main task today. Fiscal policy and its impact on the financial 

support of agriculture. 

The role of the budget in financial leverage. 

 

Theme 2. Budget as main financial plan of the State 

The content and structure of the budget process. The theoretical basis of the 

budget process: content, principles, objectives. Budget forecasting and its methods. 

The work that preceded the drafting of the budget. The main stages of drafting the state 

budget. Adjusting the budget process budgetary rules: content and objectives. Liability 

for breach of budgetary regulations. 

The functions and powers of the government of Ukraine to the Verkhovna Rada 

of local government in the management of the budget. Responsibilities of legislative 

and executive power in the budget process in Ukraine. 

 

Theme 3.Byudzhetnyy deficit and its financing sources 

The budget deficit as an economic category. The essence of the budget deficit. 

The causes of the budget deficit and the sources of its coverage. Types of budget 

deficits. Addressing the budget deficit. 

Characteristics of the budget deficit at the local level. How public debt and 

budget deficit. The consequences of the budget deficit. 

 

Theme 4. Budget structure and construction budget of Ukraine 

The essence of the budget system and budget system. Principles of the budgetary 

system of Ukraine. General and special funds budget. 

Characterization and structure of the budget system of Ukraine and stages set. 

The legal and institutional framework of the budget system. The role of governments 

in intergovernmental relations on budgeting. 

 

Module 2. "Parts of the State Budget of Ukraine" is considered the 

intergovernmental fiscal system, the system revenues and expenditures of Ukraine. 

 

Theme 5. Intergovernmental relations and the system of fiscal equalization 

The essence of intergovernmental relations. Objectives of intergovernmental 

relations. Essence mizhbyudzhenyh transfers. Definition of financial regulation 

budgetary provision. Types of transfers. 

Conduct and mutual offsets between budgets. Organization of funding from the 

budget. Allocation of funds from the budget. Distribution of income and expenditure 

between individual budgets. 

 

Theme 6. The system of revenue 

The economic essence of state budget of Ukraine. Budget classification of 

income. Painting of the revenues of the State Budget of Ukraine between the center 

and the regions. 

Methods and sources of revenue. Basic principles of state revenue. 

Classification of budget revenues. Retired and regulatory revenues. 

Characteristics of non-payment system revenues. The system target state funds in 

Ukraine. 



Organization planning of budget revenues and principles of its implementation. 

Program Budgeting budgeting. 

 

Theme 7. System expenditures 

Types and principles of financing from the budget. The budget expenditure 

classification. Types of direct budget transfers. Organization expenditures in local 

budgets. 

Classification of expenditures. Budget expenditures for the national economy. 

Budget expenditures on social protection. Budget expenditures for science and 

education. Expenditures for financing culture. Expenditure on administration. 

Spending on defense and law enforcement. Other expenditures budget. 

Forms budget financing: investment budget, budget loans, budget financing, 

government transfers. 

 

Module 3. "Basic directions of state budget expenditures" describes the main 

areas of the budget additionally. 

 

Topic 8. Budget expenditures on economic activity and the state of science 

Groups spending on economic development. Sources of financial support for the 

economy. Types and forms of financial support for the economy and businesses. The 

main criteria for selection of companies to provide financial support. 

The bodies that decide to provide financial support to the economy and 

individual enterprises. Characteristics of spending on the economy. 

The state system of scientific and scientific - technical programs. Bodies that 

define priority areas of science. Priority areas of science. Tax incentives for business 

research activities. 

 

Theme 9. Budget expenditures on social protection and social services 

The system of social protection of the population. Group's cost of social 

protection and social services. State social standards and norms. Characteristics of state 

assistance to families with children. Types of state assistance to families with children. 

Documentation of family allowances. 

State social assistance to needy families. Indexation of monetary income. 

Funding socio - cultural institutions and agencies. Financial support and funding 

of education and culture. Financing of social security. 

 

Theme 10. Budget expenditures on defense and management 

Definition of defense spending. Groups of defense expenditure. Classification of 

expenditures on defense. Planning expenditures on national defense and control. 

Expenditures for law enforcement and security services, their characteristics. 

Expenditures for public administration and the judiciary. Planning expenditures for 

public administration and the judiciary. 

Expenditures of state for international activities. 

 

Theme 11. Budget expenditures on servicing the public debt 



The economic essence of the national debt. Public debt management and 

maintenance. The debt burden in Ukraine. Indicators debt load Ukraine. The 

composition of inner and external debt. 

Methods of managing debt. Reasons for creating and increasing public debt. 

Sources cover the national debt. 

 

 

Structure of the course 

№ 

п/п 

Theme Total Hours 

lection

s 

Seminars  Self-

training 

Modul 1. «Meaning and elements of the budget system» 

1. Meaning, objective and role of 

the state budget 
10 1 1 8 

2. Budget as the main financial 

plan of the state 
9 2 2 5 

3. Budget deficit and its financing 8 2 1 5 

4. Budget system and its levels  10 1 1 8 

Total (37 h. – 1,0 cr. ECTS) 37 6 5 26 

Modul 2. «The elements of the state budget of Ukraine» 

5. Inter-budget relations  13 4 1 8 

6. Budget income  14 4 2 8 

7. Budget expenses 13 4 1 8 

Total (40 h. – 1,2 cr. ECTS) 40 12 4 24 

Modul 3. «The main positions of the state expenses» 

8. Expenses for the state and 

scientific economic activities  
13 4 2 7 

9. Expenses for the social needs 14 4 2 8 

10. Expenses for army and 

governance  
8 2 1 5 

11. Expenses for state debt 

covering  
8 2 1 5 

Total (43 h. – 1,3 cr. ECTS) 43 12 6 25 

Total 180 30 15 75 

 

 

 

 

 

 

 

4. Topics of seminars 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 The essence of the purpose and role of the state. Budget as 

main financial plan of the State 

2 

2 Budget deficit and sources of funding. Budget structure and 

construction budget of Ukraine. 

2 

3 Intergovernmental relations and the system of fiscal 

equalization. 

2 

4 System revenues. 2 

5 System revenues. 2 

6 Budget expenditures on economic activity and the state of 

science. 

1 

5. Topics of practical classes 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Budget expenditures on social protection and social services. 1 

2 Budget expenditures on defense and control .. 1 

3 Budget expenditures on servicing the national debt. 1 

   

 

6. Labor classes 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

3   

   

 

7. Individual tasks 

1. Budget financing of agricultural enterprises 

2. Cash performance of budget and budget reporting 

3. Court of Auditors of Ukraine and its controlling functions, which it 

performs on behalf of Verkhovna Rada 

4. Expenses of budget on social protection of population and maintenance of 

social sphere 

5. Expenses of budget on defense and administration 

6. Kinds of budgets and their characteristics 

7. Functions of National bank of Ukraine and main transactions, related to 

cash performance of budget 

8. Mutual settlements between budgets, reasons for their origin and procedure 

for performance. 

9. Kinds and authorities of financial control for budget process 

10. State treasure of Ukraine – main state authority that controls expenditure 

portion of budget system 

11. level of budget centralization and basis for establishment of taxation system 

12. Local budgets under conditions of self government in region 



13. Problems of financial rehabilitation of economy and liquidation of budget 

deficit. 

14. Problems of formation and usage of budget allocations at medical 

establishments. 

15. Financing general secondary education in Ukraine 

16. Problems of financial security of higher education 

17. Planning and financing expenses on maintenance of preschool 

establishments 

18.  Expenses of budget on cultural educational establishments 

19. Financing physical culture and sport 

20. Financing culture and art 

21. Planning and financing expenses on maintenance of boarding schools 

22. Financing concert organizations 

23. Budget financing of residential sector 

24. Financing international activity of state 

25. Influence of budget policy on inflation process 

26. Financing authorities of customs service 

27. Financing authorities of public prosecution and court 

28. Problems of financing social protection 

 

8. Teaching Methods 

Methods used in the presentation of learning material and courses: 

- Analytical method involves mental or practical decomposition of the whole into 

parts for the isolation of essential features of these parts (in terms of definitions of fiscal 

discipline management, classification of such categories as taxes, fees, revenues, 

expenses, etc.); 

- Synthetic - a technique that involves a combination of theoretical and practical 

analysis of selected elements or properties of the object and phenomena into a single 

unit (formation of state budget revenues and expenditures, review the functions of 

budget management, etc.); 

- Deductive method involves the movement of learning material from general to 

specific, single; 

- Traduktyvnyy method - the kind of reasoning in which the link and the 

conclusions are judgments the same degree of generality (from individual to individual, 

from the general to the public). 

In terms of individual mental activity students use the following teaching 

methods: problem statement, research, partly retrieval. 

The use of these methods are based on a consistent and purposeful statement to 

students problem problems solving which are under the direction of a teacher actively 

acquire new knowledge that contributes to the intellectual development of the 

individual. 

 

9. Forms of control 

Forms of knowledge control is current control, intermediate and final control 

certification. 

Current control is carried out during seminars and workshops and aims to test the 

level of training the student in learning this material. Current control may be performed 



by oral and written questioning the interpretation of tests, preparing reports and 

abstracts of performance of distance learning students. 

Interim certification for full-time students study aims to determine the student 

body of knowledge on the subject at the end of a certain stage of the discipline and is 

held in the form of control tasks and tests on several topics in the form of modules. 

Final control is carried out at the end of the semester to determine the student's 

knowledge of the end of the course and takes the form of exam (test). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Student assessment is carried out in accordance with the provision "On exams in 

NUBiP of Ukraine", approved by the rector of the University on February 27, 2019, 

Protocol No. 7 

The amount of points for all types of 

educational activities 
Score on a national scale 

90 – 100 well   

74-89 good  

60-73 satisfactorily 

0-59 unsatisfactorily 

In order to determine the rating of a student (learner) from the mastering of 

discipline R (up to 100 points), the obtained rating from the attestation (up to 30 points) 

is added to the student (listener) rating of the educational work of the NRC (up to 70 

points). 
 

11. Методичне забезпечення 

1. Methodical recommendations for self study of the discipline «Budget system» 

for specialty 6.030508 “Finance and credit” //Н. V. Nehoda// К.: Вид-во: 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» – 2012. – 80 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1.  Бюджетний кодекс України // Офіційний вісник України від 

13.08.2010., № 59. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Зайчикова В. В. Функції місцевих фінансових органів в умовах 

бюджетної реформи /В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2010. – №6. – 

С. 72-79. 

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до закону: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/page 

4. Закон України «Про рахункову палату України» від 11.07.1996 

р. № 315/96-ВР // Голос України. – 29.10.1996 р., № 204 / [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до закону: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80/page2. 

5. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 

10.02.2010 р. № 1861-VI // Офіційний вісник України . – 01.03.2010 р., № 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80/page2


12. [Електронний ресурс] – Режим доступу до закону: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 

6. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України від 

23.07.1996 р., № 30. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

7. Нойманн, О. Німецький бундесрат як інститут представництва 

інтересів земель: особливості формування та повноваження [Текст] / О. 

Нойманн // Вибори та демократія. – 2009. – N 1. – С. 58-64. 

8. Податковий кодекс України. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до кодексу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

9. Полозенко Д. В. Бюджетний дефіцит України в державному 

бюджеті Росії в середині XIX – на початку XX століття /Д. В. Полозенко, 

Г. О. П’ятаченко, М. Д. Пасічний // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 

111-120. 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для 

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів» від 11 серпня 2010 р., № 

794 // [Електронний ресурс] – Режим доступу до постанови: 

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-porjadku-vikoristannja-u-2010-roci-

koshti-doc31793.html 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та 

компенсації лізингових платежів» від 11 липня 2012 р., № 640 // Офіційний 

вісник України. – 27.07.2012 р., № 54. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до постанови: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/640-2012-

%D0%BF 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» від 5 квітня 

2012 р., № 318 // Офіційний вісник України. – 28.04.2012 р., № 31. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до постанови: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-%D0%BF/page 

13. Постанова Правління Національного Банку України «Про 

затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, 

позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в 

іноземній валюті нерезидентам» від 17.06.2004 р., № 270. // Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 р., № 885/9484. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до постанови: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0885-04. 

14. Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних 

реформ /С. О. Рибак // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 32-43. 

15. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. / Олена 

Романівна Романенко / – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. 

16. Солова Л. Порядок стягнення заборгованості за іноземними 

кредитами та бюджетними позичками в умовах дії податкового кодексу 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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