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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Податкова та бюджетна система
Викладач (-і) д.е.н., доц. Щур Р.І.
Контактний телефон 
викладача

+38(095)0290069

E-mail викладача romanwur@ukr.net
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Дисципліна  спрямована  на  глибоке  та  ґрунтовне  засвоєння  студентами  теоретичних  та
практичних  аспектів  податкової  та  бюджетної  системи,  організації  роботи  фіскальних
органів,  визначення,  узгодження  та  сплати  податкових  платежів,  реалізації  стратегії
добровільної сплати податків, порядку обчислення, декларування та погашення податкових
зобов’язань  з  основних  бюджетоутворюючих  податків, принципів  побудови  бюджету  та
бюджетної  системи  України,  структуру  доходів  і  видатків  бюджету. Ця  дисципліна
відноситься  до  дисциплін  циклу  фахової  підготовки,  які  формують  професійний  рівень
майбутніх  економістів,  охоплює  методологічні  засади  сутності  податків,  проблематику
податкової та бюджетної політики, основ податкового та бюджетного менеджменту, порядку
обчислення та  сплати податків  і  окремих неподаткових платежів,  засвоєння теоретичних
основ  формування  й  використання  бюджетних  коштів,  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
державного кредиту та управління державним боргом.

3. Мета та цілі курсу 

Метою  вивчення  дисципліни  є  вивчення  фінансових  відносин,  пов'язаних  з  примусовим
відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування
загальнодержавного  фонду  грошових  ресурсів,  а  також  теоретичних  основ  бюджету,  його
економічної  природи,  сутності  і  призначення  в  економіці  держави;  принципів  побудови
бюджетної  системи;  основ  формування  доходів  і  видатків  бюджетів  усіх  рівнів;  організації
бюджетного процесу.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим;  здатність  дискутувати,  аргументовано  обстоювати  свої  думки  та  переконання,
правильно  оцінювати,  вибирати  та  аналізувати  інформацію  з  різних  джерел,  робити
правильні та обґрунтовані висновки; здатність приймати обґрунтовані рішення; нараховувати
податки (збори, обов’язкові платежі); формувати податкову звітність; проводити податкові
перевірки; користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової
проблематики; визначати  оптимальні  варіанти  проведення  податкової  політики  на  рівні
держави  та  підприємств; працювати  з  фінансовою  інформацією  в  рамках  бюджетного
процесу й бюджетного регламенту; практично застосовувати методи і прийоми оперативної
роботи щодо управління бюджетними відносинами; володіти методикою визначення обсягів
бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; класифікувати доходи
бюджету; використовувати різні  методи бюджетного планування в  процесі  прогнозування
дохідної й видаткової частин бюджету; приймати рішення щодо використання тої чи іншої
форми  міжбюджетних  розрахунків,  забезпечувати  механізм  реалізації  міжбюджетних
грошових потоків; виконувати роботу зі складання звітності про виконання бюджетів різних



рівнів  та  аналізувати  її;  здатність  до  діагностики  стану  фінансових  систем  (державні
фінанси,  у  тому числі  бюджетна  та  податкова  системи); знати  механізм  функціонування
державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 180 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 76 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 44 год.
самостійна робота 60 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

VIІ, VIІІ 072«Фінанси,
банківська справа
та страхування»

ІV нормативна

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

VIІ семестр
Тема 1.  Суть та види податків.
Передумови  виникнення  та
розвитку  податків.  Соціально-
економічний зміст та призначення
податків.  Функції  податків.
Фіскальна  функція,  механізм  її
реалізації.  Податки  як  основа
фінансової  бази  держави.
Регулююча  функція.  Податкова
ставка.  Методи  побудови
податкових  ставок.  Класифікація
податкових  ставок.  Класифікація
податків.  Розподіл  податків  за
економічним  змістом  на  прямі  і
непрямі.  Види  податків  за
економічною  ознакою  об’єкта
оподаткування: податки на доходи,
капітал, споживання. Види прямих
податків.  Переваги  і  недоліки
прямих  податків,  проблеми  їх
справляння. Переваги та недоліки
непрямих податків.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[8,10] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.  Податкова  система  та
податкова  політика. Поняття
податкової  системи  і  вимоги  до
неї.  Наукові  основи  побудови
податкової  системи.  Принципи
оподаткування.  Склад  податкової
системи  України.  Поняття
податкової  політики.  Місце  та
роль  податкової  політики  в
державному  регулюванні

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,5] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



економіки.  Мета,  принципи
податкової політики. Фактори, які
визначають  напрями  та  характер
податкової  політики.  Особливості
податкової  політики  України  в
сучасних  умовах.  Основні  засади
податкового  законодавства
України.
Тема  3.  Державна  фіскальна
служба  України. Структура
фіскальної  служби  України.
Функції  фіскальних  органів.
Завдання і права працівників ДФС
різних  рівнів.  Обов’язки  та
відповідальність працівників ДФС
(ДПІ).  Податкова  міліція:
структура,  права,  обов’язки,
відповідальність.  Організація
податкової  роботи.  Облік
платників  податків  та  податкових
надходжень. Оперативний облік та
звітність  про  надходження
податкових платежів.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  4.  Облік  платників
податків  та  надходжень  до
бюджету. Організація  обліку
платників  податків.  Облік
платників  податків  –  юридичних
осіб.  Єдиний  державний  реєстр
підприємств  та  організацій
України.  Державний  реєстр
фізичних осіб. Порядок взяття на
облік  платників  податків  –
юридичних  осіб  та  їх  філій.
Порядок зняття з обліку платників
податків.  Підстави  та  порядок
проведення  органами  державної
фіскальної  служби  планових  і
позапланових виїзних перевірок.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  5. Податок  на  додану
вартість. Сутність  податку  на
додану  вартість  і  його  роль  у
формуванні  доходної  частини
бюджету.  Платники  податку  на
додану вартість. Реєстрація осіб як
платників  податку  на  додану
вартість.  Об’єкт  оподаткування.
Операції,  що  підлягають
оподаткуванню  за  основною
ставкою.  Операції,  що  не  є
об’єктом  оподаткування.
Особливості  визначення  бази

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



оподаткування. Ставки податку на
додану  вартість.  Види  операцій,
що оподатковуються за  нульовою
ставкою. Податкові зобов’язання і
податковий  кредит.  Умови,  що
визначають  право  платника  на
податковий  кредит.  Податкова
накладна  як  основний  звітний
податковий  документ.  Реєстр
податкових  накладних.  Дата
виникнення  податкових
зобов’язань. Порядок  визначення
суми податку,  що  підлягає  сплаті
до бюджету або відшкодуванню з
бюджету.
Тема  6. Акцизний  податок.
Акцизний  податок  в  системі
непрямого  оподаткування  в
Україні.  Платники  акцизного
податку.  Об’єкт  та  база
оподаткування.  Перелік
підакцизних  товарів.  Ставки
акцизного  податку.  Порядок
визначення  сум  акцизного
податку.  Строки  та  порядок
сплати. Строки подання звітності.
Особливості  оподаткування
операцій  з  імпорту  підакцизних
товарів.  Акцизний  податок  в
операціях  з  переробки
давальницької  сировини.
Організація  i  податкове
забезпечення  транзиту
підакцизних товарів.  Особливості
обчислення  та  сплати  податку  з
тютюнових виробів і алкогольних
напоїв.  Акцизні  марки  на
алкогольні  напої  та  тютюнові
вироби. Виготовлення, зберігання,
продаж  марок  акцизного  податку
та маркування алкогольних напоїв
і тютюнових виробів.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  7.  Мито. Мито  в  системі
непрямих  податків.  Митна
політика  в  Україні.  Платники
мита.  Об’єкти  оподаткування.
Поняття митної вартості товарів і
методи  її  визначення.  Експортне
та  імпортне  мито.
Антидемпінгове,  компенсаційне й
спеціальне  мито.  Види  ставок
мита  (звичайні,  пільгові,

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5,6,7
]

Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого

заняття,
пройти

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



преференційні)  та  механізм  їх
застосування. Порядок визначення
суми  мита  та  його  сплати  на
рахунки митних органів. Порядок
перерахування мита до бюджету.

тестування
до

попередніх
тем

Тема  8. Податок  на  прибуток
підприємств.  Особливості
оподаткування  прибутку
підприємств. Платники податку на
прибуток  підприємств.  Ставки
податку.  Об’єкт  оподаткування.
Порядок  розрахунку
оподатковуваного  прибутку.
Формування  доходів  звітного
періоду,  їх  склад  і  визначення.
Формування  витрат  звітного
періоду та  їх  склад.  Амортизація
основних  засобів.  Класифікація
основних  засобів  за  групами.
Методи  нарахування  амортизації.
Пільги щодо податку на прибуток
підприємств.  Строки  сплати
податку та подання звітності.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  9. Податок  на  доходи
фізичних осіб. Економічна основа
оподаткування  доходів  фізичних
осіб  та  його  роль  в  умовах
ринкових  відносин.  Платники
податку.  Визначення  об'єктів
оподаткування та ставки. Поняття
та порядок визначення загального
річного  і  загального  місячного
оподатковуваного  доходу
платників  податку  на  доходи
фізичних  осіб.  Особливості
застосування  податкової
соціальної  пільги.  Податкова
знижка  в  оподаткуванні  доходів
фізичних  осіб.  Порядок
нарахування, утримання та сплати
податку до бюджету.  Особливості
нарахування  та  сплати  окремих
видів доходів. 
Правове  забезпечення  єдиного
соціального  внеску  на
загальнообов'язкове  державне
соціальне  страхування.  Платники
єдиного  соціального  внеску  на
загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування та їх облік.
Порядок нарахування, обчислення
і сплати єдиного внеску, штрафні

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



санкції.
Тема  10. Спрощена  система
оподаткування,  обліку  та
звітності. Необхідність
запровадження  спрощеної
системи  оподаткування  суб'єктів
малого  підприємництва  (єдиного
податку).  Перелік  юридичних  і
фізичних  осіб  —  суб'єктів
підприємницької  діяльності,  які
мають  право  перейти  на  сплату
єдиного  податку.  Платники
єдиного  податку.  Ставки  єдиного
податку  для  юридичних  осіб.
Об’єкт  і  база  оподаткування.
Ставки  єдиного  податку  для
фізичних  осіб.  Строки  сплати
єдиного  податку  до  бюджету.
Порядок  та  строки  подання
звітності  суб’єктами  малого
підприємництва.  Порядок
переходу платників до спрощеної
системи  оподаткування.  Єдиний
податок  для  платників  четвертої
групи  (сільськогосподарських
товаровиробників).  Платники
податку  та  податкова  реєстрація.
Об’єкт,  база  оподаткування  та
ставки податку. Порядок обліку та
контролю  нарахування  і  сплати
єдиного  податку  платників
четвертої групи.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  11.  Місцеві  податки  і
збори.  Склад місцевих податків  і
зборів. Податок на майно: податок
на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної ділянки, плата за землю,
транспортний  податок.  Платники
місцевих податків.  Об'єкт та база
оподаткування. Ставки податків та
пільги.  Порядок  складання  та
подання  податкової  звітності.
Порядок  сплати  місцевих
податків.
Економічна  сутність  та  значення
місцевих зборів: збір за місця для
паркування транспортних засобів;
туристичний  збір.  Суб’єкти  і
об’єкти оподаткування.  Податкові
ставки.  Механізм  обчислення  та
строки сплати місцевих податків і
зборів.  Повноваження  місцевих

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



органів влади щодо встановлення
місцевих податків і зборів.
Тема  12.  Плата  за  ресурси  та
послуги. Інші  податки  і  збори.
Структура  рентної  плати.  Види
платежів,  що  входять  до  складу
рентної  плати.  Об'єкти,  база
оподаткування та ставки. Порядок
визначення  об'єктів  та  бази
оподаткування  податків,  що
входять до складу рентної  плати.
Ставки  рентної  плати.  Порядок
складання  та  терміни  подання
податкової  звітності  з  рентної
плати.  Порядок  сплати  рентної
плати. Екологічний  податок.
Платники  податку  та  податкові
агенти.  Об’єкт  та  база
оподаткування. Ставки податку.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  13.  Ухилення  від  сплати
податків.  Відповідальність  за
порушення  податкового
законодавства.  Причини  та
наслідки  ухилення  від  сплати
податків.  Схеми  ухилення  від
сплати  податків.  Порядок
проведення податкових перевірок.
Види  відповідальності  за
порушення  податкового
законодавства.  Особливості
розрахунку  та  сплати  штрафів  і
пені.  Порядок видачі  та  розгляду
податковими органами податкових
вимог.  Арешт  та  конфіскація
майна  боржників.  Основи
податкового менеджменту на рівні
підприємств та держави.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4, 5] Підготовка
до

контрольно
ї роботи

5
балів

До
підсумковог

о заняття

VIІІ семестр
Тема 1. Сутність, призначення і
роль  бюджету.  Походження,
еволюція  та  сучасне  розуміння
терміна  «бюджет».  Бюджет  як
економічна  категорія  та  складова
фінансової  системи.  Головні
ознаки,  економічна  сутність  та
функції  бюджету.  Роль  і  місце
бюджету у фінансово-кредитному
механізмі.  Бюджет  як  засіб
реалізації  соціально-економічної
політики  держави.  Бюджет  у
системі фінансового регулювання.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,9] Опрацюват
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лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
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5
балів

До
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заняття за
розкладом

Тема  2.  Бюджет  як  головний Лекція, [1,2] Опрацюват 5 До



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

семінар-
ське

заняття

и
лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

балів наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Бюджетний  дефіцит  і
джерела  його  фінансування.
Бюджетний дефіцит як економічна
категорія.  Причини  виникнення,
джерела  покриття  та  наслідки
бюджетного  дефіциту.  Стан
бюджету.  Рівновага  доходів  та
видатків.  Профіцит  та  дефіцит.
Види  бюджетного  дефіциту,
шляхи  подолання  та  джерела
фінансування.  Вплив бюджетного
дефіциту  на  стан  економіки
країни.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,2,3
]

Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  4.  Бюджетний  устрій  і
побудова  бюджетної  система.
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.  Організація  бюджетного
процесу  в  Україні  та  його
учасники.  Сутність  бюджетного
процесу,  його  учасники  та  їх
повноваження. Стадії бюджетного
процесу  на  загальнодержавному
та місцевому рівнях.

Лекція,
практичне

заняття

[2,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

практичног
о заняття,

пройти
тестування

до
попередніх
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10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 5.  Міжбюджетні відносини Лекція, [1,3] Опрацюват 5 До



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).  Характеристика
методів  міжбюджетних  відносин.
Система  фінансового
вирівнювання:  форми,  методи,
інструменти.  Характеристика
міжбюджетних  трансфертів
місцевих бюджетів.

семінар-
ське

заняття

и
лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

балів наступного
заняття за
розкладом

Тема  6.  Система  доходів
бюджету. Система  доходів
бюджету й ознаки їх класифікації.
Методи  і  джерела  формування
доходів  бюджету.  Склад  і
структура  доходів  бюджету.
Організація  мобілізації  доходів
бюджету.  Механізм  формування
доходної   бази  до  бюджету.
Правове регулювання формування
доходів бюджетів різних рівнів.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  7.  Система  видатків
бюджету.  Економічна  сутність,
принципи  організації  системи
видатків  бюджету  і  ознаки  її
класифікації.  Склад  і  структура
видатків  бюджетів.  Бюджетне
фінансування видатків. Принципи,
форми  та  методи  бюджетного
фінансування.  Функціональна,
відомча, програмна та економічна
класифікація бюджетних видатків.
Критерії  розмежування  видів
видатків  між  місцевими
бюджетами.  Порядок
фінансування бюджетних установ
та організацій.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  8.  Видатки  держави  на
розвиток  економіки.  Склад
видатків  бюджету  на  економічну
діяльність,  їх  роль  і  місце  в
розвитку  економіки.  Напрями  і
форми  бюджетного  фінансування

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



економіки.  Видатки  бюджету  на
науку.  Організація  наукових
досліджень  і  джерела  їх
фінансування.  Фінансування
фундаментальних  досліджень  у
наукових установах НАН України,
вищих закладах освіти.

семінарськ
ого заняття

Тема  9.  Видатки  бюджету  на
соціальний  захист  і  соціальну
сферу. Форми і  види соціального
захисту населення. Склад видатків
бюджету  на  соціальний  захист
населення,  їх  роль  за  сучасних
умов. Види соціальної фінансової
допомоги  громадянам.  Соціальне
страхування  як  складова
соціального  забезпечення.  Види
соціального страхування.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

практичног
о заняття,

пройти
тестування

до
попередніх

тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  10.  Видатки  бюджету  на
управління  та  оборону.
Фінансові  і  політичні  аспекти
видатків  держави  на  оборону.
Воєнна  доктрина  країни  та  її
вплив  на  рівень,  розмір  видатків
на  оборону.  Склад  видатків  на
оборону.  Видатки  бюджету  на
державне  управління,  їх  склад.
Утримання органів законодавчої і
виконавчої  влади.  Порядок
планування  та  фінансування
видатків бюджету на управління.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

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.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,3] Опрацюват
и

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарськ
ого заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



Тема 12. Організація виконання
бюджетів.  Організація  виконання
державного та місцевих бюджетів
за  доходами  та  видатками.
Порядок внесення змін до закону
про  Державний  бюджет  України
та  рішень  про  місцеві  бюджети.
Бухгалтерський облік та звітність
про виконання бюджетів в Україні.
Фінансовий  контроль
ефективності  використання
бюджетних коштів.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,2,3
]

Підготовка
до

контрольно
ї роботи

5
балів

До
підсумковог

о заняття

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо

арифметичне 100 балів протягом семестру
та  100 балів за екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь та навичок, правильне й обґрунтоване
формулювання  практичних  висновків,
наводить  повний  обґрунтований  розв’язок
прикладів  та  задач,  аналізує  причинно-
наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими
термінами;

“добре” –  студент  демонструє  повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні  пропуски  фактичного  матеріалу,
вміє  застосувати  його  до  розв’язання
конкретних  прикладів  та  задач,  у  деяких
випадках  нечітко  формулює  загалом
правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві помилки та неточності розв’язках;

“задовільно” –  студент  володіє
більшою  частиною  фактичного  матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати  набуті  знання  до  розв’язання
конкретних  прикладів  та  задач,  нечітко,  а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки;

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань,  умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до  навчального  плану,
студент виконує  одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При



розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою семінарські, практичні заняття
є  ланцюжком,  який  пов'язує  теоретичне
навчання  і  навчальну  практику  з
дисципліни,  а  також  передбачає
попередній  контроль  знань  студентів.
Оцінка за семінарське, практичне заняття
враховується при виставлення підсумкової
оцінки з дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю За VIІ семестр
– оцінка  за  поточне  тестування  (5

балів);
– оцінка за відповіді на всі основні

та додаткові запитання під час аудиторних
занять (65 балів);

– оцінка за  контрольну роботу (20
балів);

– оцінка  за  самостійну  роботу  (10
балів).

За VIІІ семестр
– оцінка за поточне тестування (10

балів);
– оцінка за відповіді на всі основні

та додаткові запитання під час аудиторних
занять (60 балів);

– оцінка за  контрольну роботу (20
балів);

– оцінка  за  самостійну  роботу  (10
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю  результатів  навчання  (для  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні,  семінарські  та  лабораторні  заняття,  незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання



підсумкового  контролю  з  обов'язковою  відміткою  у  журналі  обліку  роботи  академічних
груп.
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