
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                                



 

1. Мета та завдання навчальної  дисципліни 
       

            Метою є: формування системи знань з організації та функціонування бюджетної системи, 

її ролі у соціально-економічному розвитку країни, а також сутності бюджетних відносин та 

характеру їх впливу на суспільство, засвоєння теоретичних основ формування і використання 

бюджету держави, розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної 

системи, формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування 

доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення 

обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; оволодіння 

навичками і прийомами, пов'язаними з використанням бюджетної інформації та набуття 

практичних навичок  щодо    їх практичної реалізації; вивчення нормативно-правової бази у 

сфері реалізації  стратегії бюджетної політики держави, а також імплементація отриманих 

навичок у ході організації, планування та виконання навчальних і наукових процедур щодо 

впровадження окремих методів і прийомів бюджетного регулювання й управління. 

        Основними завданнями є: вивчення сутності бюджетної системи України та принципів її 

побудови;засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави, 

розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, формування 

теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та 

напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних 

видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; формуванні теоретичних і практичних 

знань стосовно організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; володіння 

навичками і прийомами, пов'язаними з використанням бюджетної інформації та набуття 

практичних навичок  щодо    їх практичної реалізації. 

         Компетентності, які набувають студенти  в результаті вивчення дисципліни  

«Бюджетна система»: 

Загальні:  
ЗК 02.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  
Спеціальні: 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств,  

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання 

та регулювання фінансового ринку.  

СК08.Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку.  

Програмні результати навчання з дисципліни « Бюджетна система»: 
ПР04.Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської 

системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності 

в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері  

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.  

 



 

Опис  навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність,   

освітній рівень, назва 

освітньої програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

заочна 

форма  

Кількість кредитів 

відповідних ЕСТБ - 5 

Галузь знань 

07«Управління та 

адміністрування» 

 
обов’язкова 

 

Змістових модулів  2 

Тем 11 

Загальна кількість годин –-  

150 

Спеціальність: 

072«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

8-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –3,3 

самостійної роботи 

студента – 4,0 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

24 год. 8 год. 

Практичні, 

33 год. 4 год. 

 

Самостійна робота 

93 год. 138 год. 

Вид контролю: екзамен 

 
2.Програма  навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку 

економіки держави 
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 

Економічна природа та сутність бюджету. Генезис бюджету. Основні характеристики 

бюджетних відносин. Бюджет як економічна категорія. Визначення бюджету згідно з 

Бюджетним кодексом. Функції, що характеризують сутність бюджету як економічної категорії. 

Призначення та роль бюджету. Економічне значення бюджету, його вплив на темпи 

економічного зростання, структуру та розвиток суспільного виробництва, оптимізацію вартісних 

пропорцій у розподілі доходів. Бюджетна політика як складова фінансової політики. 

Призначення та структура бюджетного механізму. 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Правовий характер бюджету. Розподіл бюджетних повноважень між центральними та місцевими 

органами державної влади. Бюджет як розпис доходів і видатків. Організаційна структура 

доходів бюджету. Розподіл видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи. Поняття 

бюджетної класифікації. Визначення бюджетної класифікації, її організаційна роль, юридичне 

значення та структура. Бюджетне планування та прогнозування. Бюджетне планування та 

прогнозування: функції, принципи організації, методи та завдання. Загальний та спеціальний 

фонди бюджету. Поняття загального та спеціального фондів бюджету, їх склад та структура. 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Бюджетний дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету. Модель визначення 

розміру бюджетного дефіциту. Дефіцит бюджету як один з макроекономічних показників, що 

характеризують сутність економічної моделі. Причини виникнення та джерела покриття 



 

бюджетного дефіциту. Характеристика бюджетного дефіциту як показник стану бюджету в 

якості фінансового плану держави. Аналітичний огляд бюджетного дефіциту України. 

Регулювання бюджетного дефіциту. Основні заходи щодо зниження бюджетного дефіциту. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід фінансування дефіциту бюджету. 

                 Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 

Законодавча та нормативна бази функціонування бюджетної системи. Склад бюджетного 

законодавства. Регулювання бюджетних відносин відповідними законодавчими та 

нормативними актами. Бюджетний кодекс та його структура. Структура та принципи побудови 

бюджетної системи України. Переваги та недоліки бюджетної системи, побудованої за 

принципом єдності. Функціонування складових бюджетної системи України. Характеристика 

організації та функціонування бюджетної системи зарубіжних країн. Організація бюджетного 

процесу в Україні та його учасники. Сутність бюджетного процесу, його учасники та їх 

повноваження. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному та місцевому рівнях. 

                Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

Організація та функціонування міжбюджетних відносин в Україні. Суб'єкти, види, принципи 

організації міжбюджетних відносин в Україні. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні 

відносини. Механізм міжбюджетних відносин як сукупність засобів (методів, форм, моделей, 

інструментів, інституціонально-правових структур). Переваги та недоліки централізованої та 

децентралізованої моделей міжбюджетних відносин. Характеристика методів міжбюджетних 

відносин. Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи. Основні 

форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи. Система фінансового 

вирівнювання: форми, методи, інструменти. Характеристика міжбюджетних трансфертів 

місцевих бюджетів. 

Змістовний модуль 2. Доходи та видатки бюджетної системи 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Економічна сутність і класифікація доходів бюджету. Класифікація бюджетних доходів за 

різними критеріями. Розділи бюджетної класифікації доходів бюджету. Склад і джерела доходів 

Державного бюджету. Склад та джерела доходів Державного бюджету згідно з Бюджетним 

кодексом. Доходи загального та спеціального фондів. Доходи місцевих бюджетів. Доходи 

місцевих бюджетів. Поточний бюджет та бюджет розвитку. Доходи місцевих бюджетів, що 

враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Роль 

податкової системи у формуванні бюджетних доходів. 

                            Тема 7. Система видатків бюджету 

Економічна сутність видатків бюджету. Поняття видатків бюджету. Класифікація видатків 

бюджету. Видатки Державного бюджету. Сутність видатків державного бюджету. Склад і 

структура видатків державного бюджету України. Класифікація видатків бюджету. Видатки 

місцевих бюджетів. Сутність видатків місцевих бюджетів, їх склад. Окремі напрямки видатків 

місцевих бюджетів та їх специфічність. Система бюджетного фінансування. Складові системи 

бюджетного фінансування (принципи, форми, методи). Головні розпорядники бюджетних 

коштів. Шляхи вдосконалення діючих форм бюджетного фінансування. 

                Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 

Видатки на розвиток економіки. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і 

місце в розвитку економіки. Напрямки і форми бюджетного фінансування економіки. Бюджетні 

інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Бюджетне фінансування 

економіки за рахунок цільових державних позик. Позички з бюджету державним підприємствам, 

порядок їх видачі й погашення. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора й 

ліквідації збитковості. Видатки на науково-дослідні роботи. Видатки бюджету на науку.  

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

Сутність соціального захисту. Форми і види соціального захисту населення. Адресні субсидії 

громадянам на житло й комунальні послуги. Види разової фінансової допомоги громадянам. 

Особливості фінансування соціальної сфери. Форми і методи фінансового забезпечення 

соціальної сфери. Основи кошторисного фінансування. Види загальнообов'язкового державного 



 

соціального страхування. Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. 

Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. 

Фінансування преси, радіо, телебачення, розвитку фізичної культури і спорту. Видатки бюджету 

на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності. 

                  Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 

Видатки на національну оборону. Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. 

Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад цих видатків, 

порядок їх планування і фінансування. Видатки на державне управління. Видатки бюджету на 

державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої та виконавчої влади. Видатки на 

судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання 

податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків 

бюджету на управління. 

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

Економічна сутність державного боргу. Форми державного кредиту, їх призначення. Суб'єкти 

державного кредиту, їх класифікація. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту 

бюджету. Державні позики як основна форма державного кредиту. Види цінних паперів з 

державних позик: облігації, казначейські зобов'язання (векселі). Класифікація державного 

кредиту. Державний борг, його структура. Управління державним боргом. Способи управління 

державним боргом. 

3.  Орієнтована структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  заочна форма 

усього у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п с.р.  л п с.р. 

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку економіки держави 

Тема1.Сутність, призначення 

та роль бюджету держави                                                                                                  

14 2 2 10 14 0,8 0,3 12,9 

Тема 2.Бюджет як основний 

фінансовий план держави 
14 2 4 8 14 0,8 0,4 12,8 

Тема 3.Бюджетний дефіцит і 

джерела його фінансування 
14 2 2 10 14 0,7 0,4 12,9 

Тема 4.Бюджетний устрій та 

побудова бюджетної системи 

України 

14 2 2 10 14 0,7 0,4 12,9 

Тема 5.Міжбюджетні відносини 

і система бюджетного 

вирівнювання 

14 2 4 8 14 1,0 0,5 12,5 

Разом за  змістовним модулем 1 70 10 14 46 70 4 2 64 

Змістовний модуль 2 Доходи та видатки бюджетної системи 

Тема 6.Система доходів 

бюджету 

14 2 4 8 14 0,7 0,3 13,0 

Тема 7.Система видатків 

бюджету 

14 4 4 6 14 0,7 0,3 13,0 

Тема 8. Видатки бюджету на 

економічну діяльність держави 

та науку 

14 2 3 9 14 0,7 0,4 12,9 

Тема 9. Видатки бюджету на 

соціальний захист населення і 

соціальну сферу 

14 2 3 9 14 0,7 0,4 12,9 



 

Тема 10. Видатки бюджету на 

оборону та управління 

12 2 3 7 12 0,6 0,3 11,1 

Тема 11. Видатки бюджету на 

обслуговування 

державного боргу 

12 2 2 8 12 0,6 0,3 11,1 

Разом за  змістовним модулем 2 80 14 19 47 80 4 2 76 

Всього  150 24 33 93 150 8 4 138 

 

4.Теми  практичних  занять 
 

№з/п Назва  теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку економіки держави 

1 Тема1.Сутність, призначеня та роль бюджету держави 2 0,3 

2 Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави 4 0,4 

3 Тема 3.Бюжджетний дефіцит і джерела його фінансування 
2 

0,4 

 

4 Тема 4.Бюджетний устрій  і побудова бюджетної системи в Україні 2 0,4 

5 Тема 5.Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання  4 0,5 

 Разом за змістовним модулем 1 14 2 

Змістовний модуль 2 Доходи та видатки бюджетної системи 

6 Тема 6. Система доходів бюджету 4 0,3 

7 Тема 7.Система видатків бюджету 4 0,3 

8 Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 3 0,4 

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

сферу 

3 0,4 

6. Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 3 0,3 

7. Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 

2 0,3 

 Разом за змістовним модулем 2 19 2 

Всього 22 33 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Роль бюджету та бюджетної системи для розвитку економіки держави 

1 Тема1.Сутність, призначеня та роль бюджету держави 10 12,9 

2 Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави 8 12,8 

3 Тема 3.Бюжджетний дефіцит і джерела його фінансування 10 12,9 

4 
Тема 4.Бюджетний устрій  і побудова бюджетної системи в 

Україні 
10 12,9 

5 
Тема 5.Міжбюджетні відносини і система бюджетного 

вирівнювання  
8 12,5 

 Разом за змістовним модулем 1 46 64 

Змістовний модуль 2 Доходи та видатки бюджетної системи 

6 Тема 6. Система доходів бюджету 8 13,0 



 

7 Тема 7.Система видатків бюджету 6 13,0 

8 
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та 

науку 

9 12,9 

9 
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і 

соціальну сферу 

9 12,9 

10 Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 7 11,1 

11 
Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування 

державного боргу 

8 11,1 

 Разом за змістовним модулем 2 47 76 

 Всього   93 138 

 

6. Методи навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання на основі 

конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури.  В освітньому процесі лекційні 

заняття мають інтерактивний,  тематичний та науково-пізнавальний характер. Практичні заняття 

проводяться в малих групах: поширеними є ситуаційні завдання, ділові ігри, розв’язання 

конкретних ситуацій; консультації з викладачами, підготовка презентацій з використанням 

сучасних професійних програмних засобів. Однією з форм сучасного навчального процесу є 

дистанційне навчання на платформі інформаційного освітнього середовища Moodle. 

Провадження даного виду навчання здійснюється в межах норм положення «Про організацію 

поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва». Навчально-

методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через 

університетське модульне середовище освітнього процесу Moodle, розміщені за посиланням: 

UKR:  https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140. В разі запровадження карантинних 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з 

викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet. 
7.Методи контролю 

            Навчальна дисципліна «Бюджетна система»  вивчається з метою ознайомлення здобувачів з  

бюджетною системою України  та напрямами її удосконалення в контексті змін бюджетної, фінансово- 

кредитної та фіскальної політики в державі. Такі знання необхідні для формування у майбутніх фахівців 

грамотної поведінки у сфері  державної бюджетної політики. Враховуючи зазначене, контроль знань 

здобувачів передбачає визначення рівня їх підготовки до  роботи  у бюджетній сфері та наявності 

усвідомленого розуміння необхідності якісно і ефективно виконувати свої функціональні обов’язки після 

закінчення навчання 

Головний засіб досягнення поставлених цілей - комбінація поточного та модульного 

контролю знань здобувачів. Підсумкова рейтингова оцінка складається з поточних (бали 

практичних занять і самостійну роботу) та підсумкових модульних оцінок (виконання 

модульного тестового завдання)  та підсумкового модульного контролю ( екзамену). 
7.1.Система оцінювання та вимоги  

Денна форма навчання: 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю - 70. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів є: 

1.Систематичність та активність роботи на практичних заняттях: 

2.Виконання самостійної роботи. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають: рівень 

знань продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; правильність написання 

тестового письмового контролю на практичному занятті. 

Система оцінювання активності роботи: 

а)змістовні відповіді  та виконання практичних завдань - 0-2 бали. 

1.При контролі виконання самостійної роботи оцінці підлягають: складання кросвордів та тематичних 

тестів, написання та презентація рефератів. 

Система оцінювання самостійної роботи 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140


 

- система оцінювання самостійної роботи з градацією 0,1 балів: 

в)складання кросворду - 0-1 бали. 

г)складання тематичних тестів - 0-1 бали. 

д)підготовка та презентація реферату - 0-7 балів. 

Критеріями оцінки реферату є змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність. 

Система оцінювання виконання завдань  поточного ( модульного ) контроля: 0-10 балів. 

На модульний контроль виноситься 50 тестових питань. За 1 вірно вирішене тестове питання здобувач  

отримує 0,2 бала. 

Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, здобувач самостійно здійснює 

систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які 

включено до модуля. При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що передбачені 

завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати 

захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й усних відповідях і виконання ситуаційних 

завдань під час практичних занять; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; 

результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні 

знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. 

Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). 

Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають 

право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. Час і порядок складання 

визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю допускається у строки, які 

встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, 

що сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання модуля 

у терміни, встановлені викладачем. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Бюджетна система» (денна форма навчання)  

Види роботи 
Поточний ( модульний) контроль 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Активність на заняттях  

та виконання практичних 

завдань 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Виконання CР.: 

- виконання тестів, 

кросвордів 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- реферат  7 7 

Всього 3 3 3 3 3 10 4 4 4 3 3 3 10 

Разом 
 

32 
 

38 30 100 

7.2.Заочна форма навчання 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю - 70. 

Об'єктами поточного контролю знань  здобувачів є: 

1.Активність роботи на практичних заняттях і виконання практичних завдань; 

2.Виконання самостійної роботи, яка проводиться у вигляді тестового контролю в системі Мооdlе по 

питаннях винесених для самостійного опрацювання. 

1.При контролі роботи на практичних заняттях оцінці підлягають: рівень знань продемонстрований у 

відповідях і завданнях та виступах на практичних заняттях. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) змістовні відповіді з питань семінарів - 0-3 бали - тем 3,4, 5; 0-2 бали - теми 6,7,8. 

2.Система оцінювання виконання завдань модуля: 0-10 балів. 

На модульний контроль виноситься 50 тестових питань. За 1 вірно вирішене тестове питання здобувач 

отримує 0,2 бала. 

Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, здобувач самостійно здійснює 

систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які 



 

включено до модуля. 

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді письмової контрольної роботи (50 

тестових завдань). Викладач, який проводить практичні заняття, формує тести. До модуля можуть 

включатися теми, які винесені для самостійного опрацювання.           
Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Бюджетна система» 

 (заочна форма навчання) 

Види роботи 
Поточний ( модульний) контроль 
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 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Активність на заняттях та 

виконання  практичних  

завдань 

 
 

    

1 1 

 

1 

  

  

Виконання СР: 

- тестовий контроль Мооdlе 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    

Всього 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 2 10  

Контрольна робота                25   

Разом  22  
48 30 100 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є виконання 

контрольної роботи. Контрольна робота складається з 2 теоретичних питань і 1 ситуаційного 

практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем  та захищається окремо від 

самостійної. Максимальна сума балів – 25. 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 
1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим 

цілям і завданням, пропорційність    змісту структури роботи 
 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок. 
Правильність оформлення   списку використаних джерел. 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту  контрольної роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність 

та якість критичного огляду  використаних літературних джерел. 
Самостійність суджень  теоретичних категорій  і викладу матеріалу 
(наявність формулювання власної думки здобувача – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання, 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані  законодавчо-нормативні 
документи та інструктивні матеріали 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність 

і результати проведеного дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

        Оцінювання знань здобувачів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою 

і за 100-бальною шкалою ЄКТС. 

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко і  об’єктивно та  сприяє 

систематичній  і активній самостійній роботі здобувачів упродовж усього навчання, забезпечує 

змагальність між  здобувачами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей 

здобувачів. Система обов’язкова для використання в ході підготовки здобувачів вищої освіти 

першого  (бакалаврського) рівня. 

В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст 

навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові 

модулі. 

Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від 

обсягу навчального матеріалу і визначається у робочій програмі. 

Поточний модульний контроль з навчальної  дисципліни «Бюджетна  система» включає в себе 

дві модульні контрольні роботи з вивчених тем, які проводяться письмово у формі тестових 

завдань. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру здобувач  може отримати 20 

балів. 

Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для 

перездач, незалежно від того, чи проводились з них лекції  та практичні заняття. 

Модульний контроль проводиться з використанням комп‘ютерної техніки, в письмовій формі 

або, як виняток, у письмово-усній формі. 

Письмова чи комп’ютерна компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у 

формі виконання контрольних завдань (тестів, практичних розрахункових та ситуаційних задач, 

нетестових питань) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів. Завдання 

для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, 

кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання. 

Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні 

бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання 

результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та 

доводяться до відома здобувачів на початку семестру. 

До складання модулів допускаються здобувачів, які не мають незадовільних оцінок чи 

невідпрацьованих пропущених практичних занять. Тривалість модульного контролю не повинна 

перевищувати дві академічні години.  



 

Здобувачі, які з поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного 

контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.  
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10. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, охоплюють: 

1.Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують  здобувачі  в 

процесі вивчення навчальної  дисципліни; 

2.Уточнення кількості аудиторних годин, передбачених для проведення самостійної 

роботи, в бік їх зменшення у зв’язку зі змінами, внесеними до навчального  плану; 

3.Оновлення переліку рекомендованої літератури. 
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