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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова дисципліна

Семестр 6

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 45

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 5

самостійної роботи студента 5

Вид контролю екзамен, курсова робота

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування знань з організації та функціонування бюджетної системи, 
визначення її ролі у соціально-економічному розвитку країни.

Завдання - засвоєння теоретичних основ формування й використання 
бюджетних коштів; розуміння засад бюджетного устрою й 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 знань з питань функціонування держав-
ного кредиту та управління державним боргом.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Бюджетна система та її устрій

Тема 1. Сутність, призначення і роль 
бюджету

10 2 2 6

Тема 2. Бюджет як головний фінансовий
план держави

10 2 2 6

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела
його фінансування

14 4 4 6

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова 
бюджетної системи

12 2 4 6

Тема 5. Міжбюджетні відносини і
система бюджетного вирівнювання

12 2 4 6

Разом за змістовим модулем 1 58 12 16 30

Змістовий модуль 2: Доходи і видатки бюджету

Тема 6. Система доходів бюджету 17 4 6 7

Тема 7. Система видатків бюджету 17 4 6 7

Разом за змістовим модулем 2 34 8 12 14

Змістовий модуль 3: Бюджетне фінансування і касове виконання бюджету

Тема 8. Видатки бюджету на економічну 
діяльність держави і науку

12 2 4 6

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний 
захист та соціальну сферу

12 2 4 6

Тема 10. Видатки бюджету на управління
та оборону

10 2 2 6

Тема 11. Видатки бюджету на обслугову-
вання державного боргу

12 2 4 6

Тема 12. Касове виконання бюджету і
державний фінансовий контроль

12 2 3 7

Разом за змістовим модулем 3 58 10 17 31

Усього годин 150 30 45 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар запитань і відповідей 
Сутність, призначення і роль бюджету

2

2 Семінар – розгорнута бесіда  
Бюджет як головний фінансовий план держави

2

3 Семінар з виконанням практичних задач 
Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

4

4 Семінар – дискусія 
Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи

4

5 Семінар з виконанням практичних задач 
Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

4

6 Семінар запитань і відповідей  
Система доходів бюджету

6

7 Семінар запитань і відповідей  
Система видатків бюджету

6



8 Семінар – розгорнута бесіда   
Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку

4

9 Семінар з виконанням практичних задач  
Видатки бюджету на соціальний захист та соціальну сферу

4

10 Семінар запитань і відповідей  
Видатки бюджету на управління та оборону

2

11 Семінар – розгорнута бесіда  
Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

4

12 Семінар – дискусія  
Касове виконання бюджету і державний фінансовий контроль

3

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2 Виконання  та захист курсової роботи за переліком тем, підготовка рефератів, 
доповідей, статей за обраною темою.

3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Бюджетна система та її устрій

Семінар запитань і 
відповідей 

Сутність, призна-
чення і роль 

бюджету

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: функції держави - 

визначальний чинник формування бюджету. Роль і 

місце бюджету у перерозподілених відносинах у 

суспільстві. Взаємозалежність ВВП, національного 

доходу та бюджету. Бюджетна централізація ВВП та її 

межі. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов‘язані із 

формуванням бюджету, та способи їх вирішення. 

Забезпечення оптимальності пропорції розподілу й 

перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення 

економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель 

суспільства, необхідність її формування в Україні. Роль 

і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. 

Бюджет у системі фінансового забезпечення потреб 

соціально-економічного розвитку, сфера поширення 

бюджетного фінансування. Бюджетні асигнування як 

“мультиплікатори” економічного росту. Бюджет у сис-

темі фінансового регулювання, його визначальна роль у 

сукупності економічних методів управління економі-

кою. Інструменти бюджетного впливу на соціально-еко-

номічний розвиток.  

Джерело [1-5,13]. 

2. Самотестування. Підготовка до понятійного 

диктанту.  

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань.

Тестування,  

фронтальне та  

індивідуальне  

опитування,  

понятійний диктант,  

розв’язання ситуаційних 

завдань

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Бюджет як голов-
ний фінансовий 
план держави

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: бюджет як 

основний фінансовий план держави. Склад і структура 

доходної і видаткової частин бюджету, фактори, що 

впливають на них. Відмінності між бюджетом як фінан-

совим планом і бюджетом як економічною категорією. 

Правовий характер бюджету як фінансового плану, 

його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, 

соціальної і міжнародної політики держави. Поточний 

бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес і його 

складові. Завдання, принципи й методи бюджетного 

планування. Чинники, що визначають якість розробки 

бюджету. Виконання бюджету.  

Джерело [1-5,9,11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: бюджетний дефі-

цит як економічна категорія та показник стану 

бюджету. Модель визначення розміру бюджетного 

дефіциту. Дефіцит бюджету як один з макроекономіч-

них показників, що характеризують сутність економіч-

ної моделі. Причини виникнення та джерела покриття 

бюджетного дефіциту. Характеристика бюджетного 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Бюджетний дефі-

цит і джерела його 
фінансування

6

дефіциту як показник стану бюджету в якості фінансо-

вого плану держави. Аналітичний огляд бюджетного 

дефіциту України. Регулювання бюджетного дефіциту. 

Основні заходи щодо зниження бюджетного дефіциту. 

Зарубіжний та вітчизняний досвіди фінансування дефі-

циту бюджету.  

Джерело [1-5,23-27]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу дефіциту (про-

фіциту) зведеного та державного бюджету; визначення 

складу та структури джерел фінансування дефіциту 

Державного бюджету в цілому та в розрізі за загальним 

і спеціальним фондами; рівеня централізації валового 

внутрішнього продукту в бюджеті.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань

Семінар – дискусія 
Бюджетний устрій 

і побудова 
бюджетної 

системи

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: законодавча та 

нормативна бази функціонування бюджетної системи. 

Склад бюджетного законодавства. Бюджетний кодекс 

та його структура. Структура та принципи побудови 

бюджетної системи України.  Поняття бюджетного 

устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 

Поєднання централізованих і децентралізованих 

бюджетів як основа демократичного бюджетного 

устрою. Альтернативні принципи встановлення взає-

мозв‘язку централізованих і децентралізованих бюдже-

тів: єдність бюджетної системи та автономність кож-

ного бюджету.  Види бюджетів. Центральний бюджет 

держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. 

Централізовані регіональні бюджети та бюджети в 

поселеннях. Засади розмежування видатків між окре-

мими бюджетами. Територіальний та відомчий підходи 

до розподілу видатків. Фактори, що визначають поря-

док і пропозиції розподілу доходів між бюджетами. 

Закріплені та регулюючі доходи.   

 Джерело [1-5,11,13, 15,18]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  

проведення дискусії, 

заслуховування та 

обговорювання 

повідомлень

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Міжбюджетні від-
носини і система 

бюджетного 
вирівнювання

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: характер і форми 

взаємовідносин між бюджетами.  Суб'єкти, види, прин-

ципи організації міжбюджетних відносин в Україні. 

Нерівномірність економічного розвитку регіонів як 

передумова бюджетного вирівнювання. Субсидіювання 

та його види: субсидії, субвенції, дотації. Вертикальні 

та горизонтальні міжбюджетні відносини. Механізм 

міжбюджетних відносин як сукупність засобів (методів, 

форм, моделей, інструментів, інституціонально-право-

вих структур). Переваги та недоліки централізованої та 

децентралізованої моделей міжбюджетних відносин. 

Система фінансового вирівнювання: форми, методи, 

інструменти. 

 Джерело [1-5,13,18,23]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом розрахунку обсягу 

кошику доходів; визначення міжбюджетних трансфер-

тів; оцінки фінансового нормативу бюджетної забезпе-

ченості; розрахунку коефіцієнту вирівнювання; 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань

Змістовий модуль 2: Доходи і видатки бюджету



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей  

Система доходів 
бюджету

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічна сут-

ність і класифікація доходів бюджету. Класифікація 

бюджетних доходів за різними критеріями. Розділи 

бюджетної класифікації доходів бюджету. Склад і дже-

рела 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 місце-

вих бюджетів, що враховуються та не враховуються 

при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. 

Роль податкової системи у формуванні бюджетних 

доходів.  

Джерело [1-5,7,11,13,16,21]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант  

Семінар запитань і 
відповідей  

Система видатків 
бюджету

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічна сут-

ність 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 міс-

цевих бюджетів. Сутність видатків місцевих бюджетів, 

їх склад. Окремі напрямки видатків місцевих бюджетів 

та їх специфічність. Система бюджетного фінансу-

вання. Складові системи бюджетного фінансування 

(принципи, форми, методи). Головні розпорядники 

бюджетних коштів. Шляхи вдосконалення діючих форм 

бюджетного фінансування.  

Джерело [1-5,13,16,23]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант 

Змістовий модуль 3: Бюджетне фінансування і касове виконання бюджету

Семінар – розгор-
нута бесіда   

Видатки бюджету 
на економічну 

діяльність держави 
і науку

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічна сут-

ність видатків бюджету.  Класифікація видатків 

бюджету.  Окремі напрямки видатків місцевих бюдже-

тів та їх специфічність. Система бюджетного фінансу-

вання. Складові системи бюджетного фінансування 

(принципи, форми, методи). Головні розпорядники 

бюджетних коштів. Шляхи вдосконалення діючих форм 

бюджетного фінансування. 

Джерело [1-5,7,11-13,21]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: форми й види соці-

ального захисту населення. Склад видатків бюджету на 

соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу 

до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на 

житло і комунальні послуги.  Види разової фінансової 

допомоги громадянам. Форми й методи фінансового 

забезпечення соціальної сфери. Бюджетне фінансу-

вання закладів соціальної сфери, його організація. 

Основа кошторисного фінансування. Видатки бюджету 

на освіту, їх склад і структура.  Система заробітної 

плати вчителів і порядок планування фонду заробітної 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач  
Видатки бюджету 

на соціальний 
захист та соці-

альну сферу

6

плати. Особливості кошторисного фінансування шкіл-

інтернатів. Фінансування дитячих дошкільних закладів. 

Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості 

кошторисного планування у вищих закладах освіти. 

Система заробітної плати працівників вищої школи. 

Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти. 

Видатки бюджету на охорону здоров‘я, їх склад і струк-

тура. Бюджетні заклади охорони здоров‘я, організація 

їх кошторисного фінансування. Особливості організації 

фінансової діяльності закладів охорони здоров‘я в 

умовах страхової медицини.  Бюджетне фінансування 

закладів культури, склад видатків. Особливості кошто-

рису бібліотек, будинків культури та інших культурно-

освітніх закладів. Фінансування преси, радіо, телеба-

чення. Фінансування розвитку фізичної культури і 

спорту, роль бюджету в державній підтримці  олімпій-

ського  руху. 

Джерело [1-5,13,18,26]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом складання і перевірки 

кошторису загальноосвітніх шкіл; аналізу та оцінки 

системи заробітної плати медичних працівників; плану-

вання фонду заробітної плати  працівників бюджетної 

сфери. Складання й перевірка кошторису лікарні. 

Розрахунок частки видатків на освіту, на охорону здо-

ров'я, на культуру та мистецтво   в загальній сумі видат-

ків Державного бюджету. Визначення суми житлово-

комунальних послуг, що підлягає сплаті сім'єю, та роз-

міру житлової субсидії.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань

Семінар запитань і 
відповідей  

Видатки бюджету 
на управління та 

оборону

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: фінансові та полі-

тичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна 

доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків 

на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх пла-

нування і фінансування.Видатки бюджету на державне 

управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і 

виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокура-

туру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на 

утримання податкової адміністрації та митних органів. 

Порядок планування і фінансування видатків бюджету  

на управління. 

  Джерело [1-5,8,13,17]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант 

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Видатки бюджету 
на обслуговування 
державного боргу

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічна сут-

ність державного боргу. Форми державного кредиту, їх 

призначення. Суб'єкти державного кредиту, їх класифі-

кація. Роль і місце державного кредиту в покритті дефі-

циту бюджету. Державні позики як основна форма дер-

жавного 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. 

Джерело [1-5,13,17,19,25]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  

проведення дискусії, 

заслуховування та 

обговорювання 

повідомлень 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: державний фінан-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – дискусія 
Касове виконання 
бюджету і держав-

ний фінансовий 
контроль

7

совий контроль. Єдиний казначейський рахунок. 

Казначейство. Касове виконання бюджету. Кошторис. 

Кошторис доходів та витрат. Кошторисне фінансу-

вання. Кошторисно-бюджетне фінансування. 

Податковий контроль. Фінансовий контроль 

 Джерело [1-5,7,13,18,19]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант

7. Результати навчання

1 Розуміння сутності, складових та стратегічних перспектив бюджетної політики, бюджет-
ного законодавства та його розвитку

2 Знання сутності бюджетного процесу на загальнодержавному і місцевому рівнях

3 Уміння використовувати інструментарій міжбюджетних відносин

4 Знання сутності та особливостей управління державним боргом.

5 Здатність формулювати задачі та визначати напрями бюджетної політики

6 Уміння оцінювати джерела фінансування бюджетного дефіциту

7 Уміння аналізувати доходно-видаткову структуру консолідованого і державного бюджетів, 
її відповідність поточній макроекономічній ситуації

8 Уміння розраховувати та аналізувати  показники внутрішньої і зовнішньої  державної 
заборгованості

9 Володіння методами бюджетного планування, прогнозування і контролю у бюджетних 
установах

10 Володіння методикою розробки та виконання Державного та місцевих бюджетів

11 Уміння визначати напрями вдосконалення управління державним боргом

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 2

Тема 2 1 1 2

Тема 3 1 4 1 6

Тема 4 1 1 2

Тема 5 1 4 1 5 11

Разом 

змістовий 

модуль 1

5 8 5 5 23

Змістовий модуль 2

Тема 6 1 2 3

Тема 7 1 2 3

Разом 

змістовий 

модуль 2

2 4 3 9

Змістовий модуль 3

Тема 8 1 1 2

Тема 9 1 3 1 5

Тема 10 1 1 2

Тема 11 1 1 2

Тема 12 1 1 2

Разом 

змістовий 

модуль 3

5 3 5 5 18

Усього 

модуль 1
12 11 14 3 10 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Слободянюк Н.О. Бюджетна система [Текст] : конспект лекцій / Н.О. 
Слободянюк // ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 312 с.

2

Бюджетна система: методичні вказівки для проведення  практичних і семі-
нарських занять з курсу / Н.О.Слободянюк: Донец. нац. ун-т економіки і тор-
гівлі ім. М.Туган-Барановського, Каф. фінансів і банківської справи. – 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. -   с.67.

3

Бюджетна система : Засоби діагн. з курсу для студ. ден. та заочн. форм навч. 
екон. спец. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донец. 
нац. університет  економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; каф.
фінансів і банківської справи; Н.О. Слободянюк. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 
2015. – 34 с.

4

Слободянюк Н.О. Реформування системи міжбюджетних відносин в контек-
сті процесів децентралізації в Україні/Н.О.Слободянюк.// Економічні та соці-
альні перспективи децентралізації в Україні: [колективна монографія за ред..
Ю.З.Драчука]. –  Дніпропетровськ: НГУ, 2016.– Розділ. 1. – С. 32-45.

5

Бюджетна система : Budget system [ Текст ] : підруч. : затв. М-вом освіти і 
науки, молоді та спорту України / [В. В. Бабіченко та ін.] ; М-во освіти і 
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