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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Бюджетна система” є дисципліною обов’язкової складової навчального 

плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, кредиту та 

страхування. Студенти отримують теоретичні знання про процес формування та виконання бюджету і 

функціонування бюджетної системи країни загалом. Завдання дисципліни: вивчення економічної сутності 

бюджету; бюджетного устрою та бюджетної системи України; сучасної бюджетної політики та проблем 

взаємодії державного і місцевих бюджетів за допомогою  міжбюджетних відносин. 

Пререквізити: економічна теорія, макроекономіка, фінанси, податкова система. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

науково-дослідних завдань та комплексних завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

4 120 4 5 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 68 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 



Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1.Здатність застосовувати 

загальнонауковий методологічний 

апарат. 

ЗК2.Адаптивна та комунікативна здатність. 

ЗК3. Здатність використовувати знання в 

галузі інформатики, інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Креативність, здатність до системного 

мислення. 

ЗК6. Здатність до реалізації особистісного 

потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опанування нових знань. 

ЗК7. Здатність використовувати базові 

знання з управління та 

адміністрування. 

ЗК11. Здатність застосувати економіко-

математичний та статистичний 

інструментарій. 

 

ФК1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність 

застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

проведення банківських операцій і надання 

фінансових послуг, відповідними пакетами 

стандартних програм з формування звітності 

суб’єктів господарювання, банків та страхових 

компаній, здійснювати аналіз і оцінку їх фінансової 

спроможності, виявляти проблемні аспекти 

фінансової діяльності та пропонувати шляхи їх 

вирішення. 

ФК2. Організаційна здатність. Здатність раціонально 

визначати та організовувати діяльність бізнес-

одиниці, налагоджувати внутрішні і зовнішні 

комунікації, створювати можливості для розширення 

видів діяльності й умов постійного інноваційного 

розвитку. 

ФК5. Менеджерські здатності. Здатності планувати, 

моделювати та управляти роботою персоналу та 

проводити комплексні цілеспрямовані дослідження. 

ФК7. Пошукова та інтерпретаційна здатність. Здатність до 

пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення прикладних і теоретичних завдань у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК8. Дослідницька здатність. Здатність обґрунтовувати, 

презентувати та реалізовувати результати власних 

досліджень. 

ФК9. Діагностична здатність.Здатність використовувати 

теоретичний та методологічний інструментарій для 

діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб'єктів господарювання, уміти розробити систему 

удосконалення фінансово-господарськоїдіяльності. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 
ПРН 1. Демонструвати належний рівень знаньекономічних категорій, законів, причинно-

наслідкових та функціональних зв'язків, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем. 

ПРН3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та державного регулювання 
фінансовою та грошово-кредитною системою, а також підприємствами, банками, 
страховими компаніями, іншими небанківськими фінансовими установами. 

ПРН 4. Застосовувати статистичні методизбирання та обробки економічної 
інформації,економетричні методимоделювання фінансово-економічних явищ та процесів. 

ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичнізнанняекономіко-математичних методів для розв’язання 
практичних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 7. Визначати функціональні сфериорганізації операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємств, банків, страхових компаній та інших фінансових посередників 

ПРН8. Вміти збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо ефективності функціонування 
фінансової, податкової, бюджетної, грошової, банківської та кредитної систем. 

ПРН 9. Застосовувати інструментарійпроведення аналізу діяльності підприємств, банків та 
страхових компаній для оцінкиефективності формування і використання активів, 
зобов'язань і капіталу, доходів та витрат, забезпечення ліквідності, фінансової стійкості й 
надійності. 

ПРН 11. Виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори фінансово-економічної 
безпеки банків, страхових компаній та суб’єктівгосподарюваннярізних організаційно-
правових форм. 

ПРН12. Визначати функціональні характеристики діяльності регулюючих і регламентуючих 
органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері фінансів. 

ПРН 15. Виявляти й аналізувати ключові характеристики соціального страхування, його ролі і 



значення у формуванні систем соціального захисту населення. 
ПРН 16. Застосовувати цифрові інформаційні технології, а також програмні продукти, необхідні 

для вирішення організаційно-управлінських та економічних завданьу сфері фінансів, 
банківській сфері та страхуванні. 

ПРН 17.Визначати функціональні особливостімаркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки ізсистемоюуправлінняпідприємницькою, банківською та страховою 
діяльністю 

ПРН 18. Використовуватинабуті знання, опановувати нові знання, вдосконалювати досвід з 
позицій використання досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної науки, 
інформаційних технологій та передового досвіду управління у банківській, страховій й 
підприємницькій сферах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1.  Сутність, призначення і роль 

бюджету держави. 

Формування компетентностей: ЗК7. 

Результати навчання: ПРН3.  

Рекомендовані джерела:1, 2, 3, 7. 

Завдання для СРС: 

1. Функції держави – визначальний чинник 

формування бюджету. 

2. Роль і місце бюджету у перерозподільних 

відносинах у суспільстві. 

3. Фактори, які впливають на формування і 

використання бюджету: економічні, соціальні 

та політичні. 

4. Вплив бюджету на забезпечення 

економічного і соціального розвитку.  

5. Бюджетна модель суспільства, 

необхідність її реформування в Україні. 

1-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

1-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

1-ий  
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий 

план держави. 
Формування компетентностей: ЗК1. 

Результати навчання: ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 4. 

Завдання для СРС: 

1. Склад і структура дохідної та видаткової 

частин бюджету, фактори, що на них 

впливають.  

2. Правовий характер бюджету як 

фінансового плану, його чинники.  

3. Принципи побудови бюджетної 

класифікації. 

2-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

2-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

2-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його 

фінансування. 
Формування компетентностей: ЗК1.  

Результати навчання: ПРН12.  

Рекомендовані джерела: 5, 6, 9. 

Завдання для СРС: 

1. Фактори, що впливають на стан бюджету.  

2. Причини й основні наслідки дефіцитного 

фінансування державної діяльності.  

3-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

3-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

3-ий  5 самостійна 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 
1,5 



3. Основні фактори визначення бюджетного 

дефіциту в Україні. Оцінка діючої практики 

фінансування бюджетного дефіциту.  

4. Оптимальні джерела покриття 

бюджетного дефіциту. 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова 

бюджетної системи України.     

Формування компетентностей:ЗК7. 

Результати навчання: ПРН3.  

Рекомендовані джерела:  5, 6, 8, 15. 

Завдання для СРС:  

1. Бюджетне законодавство – основа 

бюджетного процесу. 

2. Нормативно-правові акти, що регулюють 

бюджетні відносини в України. 

3. Бюджетні права в Україні.                          

4. Необхідність та економічна сутність 

фінансового контролю. Роль і місце 

фінансового контролю у бюджетному 

процесі. 

5. Поняття бюджетного правопорушення. 

Види відповідальності розпорядників коштів 

за порушення бюджетного законодавства. 

4-ий  
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

4-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

4-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система 

бюджетного вирівнювання. 
Формування компетентностей: ЗК7. 

Результати навчання: ПРН8.  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4. 

Завдання для СРС: 

1. Критерії розмежування видів видатків 

між місцевими бюджетами. 

2. Порядок формування міжбюджетних 

трансфертів відповідно до положень 

Бюджетного кодексу України. 

3. Механізм розподілу доходів і видатків. 

4. Розподіл видатків на функціональні 

повноваження між рівнями державної влади.  

5. Напрями реформування міжбюджетних 

відносин в Україні.  

6. Світова практика міжбюджетних 

відносин. 

5-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

5-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

5-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Контрольна робота 10 



Тема 6. Система доходів бюджету. 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ФК1.  

Результати навчання: ПРН3, ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 5. 

Завдання для СРС: 

1. Принципи і порядок розподілу доходів 

бюджету між окремими ланками 

бюджетної системи. 

2. Правове регулювання процесу 

формування доходів.  

3. Роль і місце податкових надходжень у 

доходах бюджетів.  

4. Роль і місце неподаткових надходжень 

у доходах бюджетів. 

5. Трансферти та їхня роль і місце у 

доходах бюджетів. 

6. Організація мобілізації доходів 

бюджетів 

6-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

6-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

6-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 7. Система видатків бюджету. 

Формування компетентностей: ЗК7, 

ФК1.  

Результати навчання: ПРН3. 

Рекомендовані джерела: 3, 4, 6. 

Завдання для СРС: 

1. Функції держави, їх вплив на склад і 

структуру видатків бюджету.  

2. Роль видатків бюджету у фінансовому 

забезпеченні потреб соціально-

економічного розвитку.  

3. Галузева і цільова структури 

бюджетних видатків.  

4. Оптимізація структури видатків 

бюджету, її критерії. 

5. Форми бюджетного фінансування: 

кошторисне  фінансування, державне 

фінансування інвестицій, позички з 

бюджету державним підприємствам, 

державні дотації. 

7-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

7-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

7-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 8. Видатки бюджету на 

економічну діяльність та науку. 

Формування компетентностей: ЗК1.  

Результати навчання: ПРН12.  

8-ий-9-ий 
 

4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1,0 

8-ий-9-ий 
 

4 практичне Усне опитування, 6,5 



Рекомендовані джерела: 1, 2, 12. 

Завдання для СРС: 

1. Конкурсний відбір об’єктів 

бюджетного інвестування, його завдання 

і критерії.  

2. Порядок планування та фінансування 

капітальних вкладень. 

3. Бюджетне фінансування економіки за 

рахунок цільових державних позик.  

4. Позики з бюджету державним 

підприємствам, порядок їх видачі і 

погашення. 

5. Порядок надання дотацій збитковим 

підприємствам. 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

8-ий-9-ий 
 

11 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

3,0 

Тема 9. Видатки бюджету на 

соціальний захист населення і 

соціальну сферу. 

Формування компетентностей: ЗК7.  

Результати навчання: ПРН8. 

ПОПРАВИТИ!!!!!! 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 10, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Необхідність, суть, форми і види 

соціального захисту населення. 

2. Склад видатків бюджетів на 

соціальний захист населення, їх роль у 

сучасних умовах. 

3. Соціальні фонди в Україні, їх значення 

і види. 

4. Роль бюджетів у розвитку освіти в 

Україні.  

5. Система підготовки кадрів в Україні, 

особливості її функціонування і 

розвитку.  

6. Бюджетні заклади охорони здоров’я, 

організація їх діяльності.  

10-ий-11-ий  4 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

10-ий-11-ий  4 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

6,0 

10-ий-11-ий  11 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

3,0 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону 

та управління. 

Формування компетентностей: ЗК1  

Результати навчання: ПРН8.  

Рекомендовані джерела: 2, 4, 13. 

Завдання для СРС: 

1. Фінансові та політичні аспекти 

12-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

12-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,0 



видатків держави на оборону. 

2. Військова доктрина країни та її вплив 

на рівень видатків на оборону. 

3. Склад і характеристика видатків на 

оборону, порядок їхнього планування та 

фінансування.  

4. Система і структура органів 

управління в Україні та джерела їх 

фінансового забезпечення.  

5. Видатки на судові та правоохоронні 

органи.  

6. Видатки на утримання фінансових, 

фіскальних та митних органів.  

12-ий  6 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 11. Видатки бюджету на 

обслуговування державного боргу. 

Формування компетентностей: ЗК 7. 

Результати навчання: ПРН12. 

Рекомендовані джерела: 4, 5, 7. 

Завдання для СРС: 

1. Боргове навантаження в Україні. 

2. Економічні та соціальні наслідки 

державного боргу. 

3. Державний борг та особливості 

боргового фінансування Державного 

бюджету України. 

4. Способи управління державним 

боргом. 

13-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

13-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

13-ий  5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Контрольна робота 10 

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (реферату) 10 

Разом  100 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання реферату та 

практичних завдань розрахункового характеру. Виконання реферату має на меті поглиблення, узагальнення 

та закріплення знань, які студенти отримують у процесі прочитаних лекцій та практичних занять. Вибір 

теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  

 

Тематика рефератів 
1. Періодизація розвитку бюджетних відносин в Україні.   

2. Економічна суть та функції бюджету. 

3. Характеристика розподільчої функції бюджету. 

4. Економічна необхідність та класифікація видів фінансового контролю.    

5. Бюджетний механізм, його складові підсистеми. 

6. Особливості функціонування бюджетного (кредитного, податкового тощо) механізму за сучасних умов.  

7. Бюджетна політика в Україні, основні напрями та шляхи реалізації. 

8. Основні засади бюджетної політики у NNN році.  

9. Основні напрями бюджетної політики України на NNN рік: мета та завдання. 

10.  Поняття та склад бюджетної системи України. 

11.  Основи та принципи бюджетного устрою. 

12.  Система органів управління бюджетною системою України.  

13.  Основні завдання та функції органів управління бюджетною системою (на вибір – МФУ, Державна 

казначейська служба, ДФС, ФДМ, Рахункова палата).  

14.  Міжбюджетні відносини та бюджетне регулювання.  

15.  Бюджетні системи країн з розвинутою економікою (на вибір – США, Великобританія, Російська 

Федерація, Німеччина, Європейський Союз, інші країни). 

16.  Суть та функції бюджетного планування. 

17.  Принципи бюджетного планування доходів та видатків.  

18.  Методи бюджетного планування доходів та видатків. 

19.  Використання програмно-цільового методу в бюджетному плануванні.  

20.  Бюджетне прогнозування та його роль у бюджетному процесі. 

21.  Поняття та економічний зміст бюджетного процесу. 

22.  Учасники бюджетного процесу, їх повноваження.  

23.  Бюджетні повноваження законодавчих/представницьких органів влади. 

24.  Бюджетні повноваження виконавчих органів влади.   

25.  Характеристика основних етапів бюджетного процесу в Україні (окремо на державному та місцевому 

рівнях).  

26.  Складання проекту бюджету. 

27.  Розгляд та затвердження проекту бюджету. 

28.  Виконання бюджету, порядок внесення змін до нього. 

29.  Облік та звітність про виконання бюджету. 

30.  Поняття бюджетних запитів, їх необхідність, структура та порядок складання. 

31.  Поняття кошторису доходів та витрат бюджетної установи, його види. 

32.  Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи, порядок їх розрахунку. 

33.  Економічна суть та класифікація доходів бюджету. 

34.  Податкові доходи бюджетів, їх характеристика. 

35.  Неподаткові надходження, їх значення у формуванні доходів бюджетів.   

36.  Доходи від операцій з капіталом.  

37.  Міжбюджетні трансферти, їх види та порядок перерахування. 

38.  Доходи цільових фондів.  

39.  Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами. 

40.  Порядок касового виконання місцевих бюджетів за доходами. 

41.  Економічна суть та класифікація видатків бюджету. 

42.  Бюджетна класифікація видатків.  

43.  Програмно-цільова класифікація видатків. 

44.  Функціональна класифікація видатків. 

45.  Відомча класифікація видатків. 

46.  Економічна суть та принципи бюджетного фінансування видатків.  

47.  Форми бюджетного фінансування видатків.  

48.  Аналіз складу та структури видатків бюджету (на прикладі Державного або місцевих бюджетів).  

49.  Касове виконання Державного бюджету за видатками. 

50.  Касове виконання місцевих бюджетів за видатками. 

51.  Економічна суть, склад та необхідність видатків бюджету на соціальні послуги.  



52.  Чинний порядок планування видатків бюджету на соціальну сферу.  

53.  Склад та особливості планування видатків бюджету на освіту. 

54.  Особливості планування видатків на охорону здоров’я, їх склад. 

55.  Склад та особливості планування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

56.  Особливості планування видатків на культуру та мистецтво. 

57.  Планування видатків на фізичну культуру та спорт.  

58.  Чинний порядок бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу. 

59.  Необхідність та склад видатків бюджету на економічну діяльність.  

60.  Фінансові методи державного регулювання національної економіки. 

61.  Класифікація видатків на розвиток економіки за функціональним призначенням. 

62.  Напрями та форми бюджетного фінансування економіки.  

63.  Планування та фінансування видатків на окремі галузі економіки (промисловість, агропромисловий 

комплекс, будівництво, машинобудування, вугільна промисловість). 

64.  Фінансова підтримка малого бізнесу та підприємництва за сучасних умов.  

65.  Необхідність планування та фінансування видатків на державне управління. 

66.  Особливості планування та фінансування видатків на міжнародну діяльність. 

67.  Склад та планування видатків на судову владу. 

68.  Склад видатків та особливості їх планування на національну оборону. 

69.  Економічна суть, функції та класифікація державного кредиту. 

70.  Форми державного кредиту, їх характеристика. 

71.  Економічна суть державного боргу, його структура. 

72.  Обслуговування та управління державним боргом. 

73.  Методи та принципи управління державним боргом.  

74.  Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на бюджетну систему України. 

 

Розв’язання практичних завдань проводиться з метою набуття студентами практичних вмінь та 

навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті проведення 

фінансового аналізу. Виконане практичне завдання повинно містити: 

- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору оптимального 

варіанта показника, базою для обґрунтування майбутнього управлінського рішення. 

Кожне практичне завдання містить теоретичні запитання, відповіді на які мають продемонструвати 

знання студента, що стосуються навчального матеріалу, основних категорій, класифікаційних ознак 

базових фінансовий категорій тощо. При оцінюванні практичних завдань враховуються якість виконання 

роботи, правильність застосовуваних формул, глибина зроблених висновків. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 
1. Бюджетна система: навч.посіб. / Т.Я.Андрейків, В. В. Оліярник.– Львів: Вид-во Львівського 

торговельно-економічного університету, 2017. – 288 с. 

2. Бюджетна система: навч. посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. 

ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с. 

3. Бюджетна система: навч. посібник /Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем’яненко та ін. за заг. ред. 

Т.А. Говорушко. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 296 с. 

4. Бюджетна система: навч посібник / Д.І. Дема, Н.М. Фещенко, І.А. Шубенко; за заг. ред. Д.І. Деми. – 

Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 500 с. 

5. Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р.,      Стасишин 

А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с. 

6. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: навч. посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; 

ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 

184 c. 

Допоміжна література: 
7. Гаврилова Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки / Л.В.Гаврилова 

//Агросвіт. - 2019. - № 3. - С. 62–70.  



8. Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика : монографія / 

Т. А. Коляда. – Ірпінь : Університет Державної фіскальної служби України, 2016. – 396 с. 

9. Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних 

процесів / В.Д.Макогон // Бізнес Інформ. - 2017. — № 10. — С. 314—318. 

10. Мельник В. М. Фіскальний механізм забезпечення соціального розвитку України : монографія / В. 

М. Мельник, І. Г. Канцур, М. М. Мельник. – Тернопіль : ФОП Осадца В .М., 2017. – 200 с. 

11. Мельниченко С.І. Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни / 

С.І.Мельниченко // Вісник КНТЕУ. — 2015. — № 1. — С. 12—22. 

12. Полторак А. С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. 

С. Полторак, А. С. Усенко // Modern economics. − 2017. − № 2. – C. 50−54. 

13. Фінансове планування діяльності бюджетних установ: навч. посібник / Т. Д. Таукешева; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 405 с. 

14. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я.Чугунов //  

Казна України. - 2014. - № 6. - С. 25—28. 

15. Чугунов І.Я. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни / 

І.Я.Чугунов, І.М.Ігнатюк // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний 

університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226. 

16.  Чугунов І.Я. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень / І.Я.Чугунов, В.Д.Макогон // 

Економічний часопис ХХІ: науковий журнал. - 2016. - № 158 (3—4 (2)). - С. 66—69. 

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-

Барановського, 10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib. 

2. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. - м. Київ, пр. 40-річчя 

Жовтня, 3, Тел: +38 (044) 524-81-36 : http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. – м. Львів, вул. Стефаника, 2, Тел.: 

+38 (032) 274-43-72, http://www.lsl.lviv.ua/.  

4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. – м. Львів, просп. Шевченка, 13. Тел.: +38 

(032) 274-02-26, http://lounb.lviv.ua/. 

5. Державна служба статистики України. – м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 3.Тел.: +38 (044) 267-24-22, 

http: // www.ukrstat.gov.ua. 

6. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html. 

Бізнес Інформ: www.business-inform.net. 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy. 

Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv. 

Економіст: ua-ekonomist.com. 

Економічний Часопис XXI: http://soskin.info/ea/avtory.html. 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua. 

7. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

Вісник ЛТЕУ (серія економічна): http://www.lac.lviv.ua. 

Торгівля, комерція, підприємництво: http://www.lac.lviv.ua. 

8. Сайти державних органів влади: 

- www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України.  

- www.sta.gov.ua - сайт Державної податкової адміністрації України.  

- www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України. 

- www.customs.gov.ua - сайт Державної митної служба України.  

- www.as-rada. gov.ua - сайт Рахункової палати України. 

- www.Ier.kiev.ua - сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає самостійне опрацювання питань, що стосуються тем лекційних занять, 

які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

http://lounb.lviv.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише 

під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане 

під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бали 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 1,5 бали 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату) та практичного завдання 

розрахункового характеру 

за кожне завдання максимум 10 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 1,5 бали 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота  максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблицях. 

 



Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 КР Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КР Реферат 100 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10 5,5 5,5 10,5 10,0 5,5 5,5 10 10 

Т1, Т2 ... Т11 – теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильних 
відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

від-сутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є 

слабо 

аргументоване 

або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь містить 

послідов-ний та 

аргументо-ваний 

розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

 

 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни 

в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні 

технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив 

вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, 

може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати знання, які він 

отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  
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Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  
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Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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