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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є додатковою частиною 

самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Бюджетна система».  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі 

вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням підсумкового заліку із даної навчальної дисципліни.  

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни «Бюджетна система» та 

розвиток навичок самостійної роботи.  

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 

межах програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь 

і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських занять.  

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 

викладача. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.  

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Бюджетна система» 

включає підготовку презентацій, усний їх захист на заняттях (за темами), 

студентських конференціях, підготовка наукових статей та інше. Захист 

презентації відбувається на семінарському (практичному) занятті, тема якого 

відповідає тематиці проведеного дослідження. 

Етапи виконання індивідуальної роботи: 

 - вибір теми;  

- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); 

 - вивчення літературних джерел і складання плану роботи;  

- написання тексту роботи; 

 - підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

 - подання роботи на перевірку викладачеві;  

- захист 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 

– вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

– теоретичне обґрунтування, виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

– методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – 

вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

– основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або 

якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

– висновки; 

– список використаної літератури. 

 

2.1. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ 

ЗАВДАНЬ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 

1. Державний бюджет – важливий засіб реалізації соціально-

економічних програм. 

2. Система фінансового планування в Україні у контексті 

взаємозалежності показників фінансових планів на усіх рівнях національної 

економіки. 

3. Бюджетна політика України: стан, оцінювання, перспективи. 

4. Напрями розвитку системи міжбюджетного регулювання з огляду 

на потенційну децентралізацію бюджетного процесу в Україні. 

5. Бюджетний процес як відображення ефективності бюджетних 

відносин у державі. 

6. Податкові надходження у системі доходів Державного бюджету 

України.  

7. Бюджетний дефіцит: фінансові та соціально-економічні аспекти. 

8. Бюджетний механізм і його вплив на соціально-економічні процеси 

в державі  

9. Місцеві бюджети – фінансова основа органів місцевого 

самоврядування.. 

10. Міжбюджетні відносини та їхній вплив на економічний розвиток 

регіонів  

11. Місцеві бюджети та їхня роль в соціально-економічному розвитку 

регіону. 

12. Доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць. 

13. Склад доходів Державного бюджету України: тенденції і 

перспективи 

14. Особливості управляння державним боргом в Україні 
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15. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: теорія і 

практика. 

16. Роль бюджетного фінансування соціальної сфери 

17. Проблеми формування фінансової бази освіти в Україні 

18. Проблеми зміцнення фінансової бази установ охорони здоров'я 

19. Особливості бюджетного фінансування дошкільних закладів в 

Україні. 

20. Особливості бюджетного фінансування мистецтва і культури. 

21. Перспективи застосування програмно-цільового методу 

бюджетного планування в Україні. 

22. Бюджет як інструмент регулювання економіки та забезпечення 

добробуту населення. 

23. Держане управління як об’єкт бюджетного фінансування 
 

 

 

2.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 

1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0. 

2.  Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21 

3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України  вiд 

02.12.2017 № 1801-VIIІ // – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 

5. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 

13.12.2018 № 2246-VIІІ // – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 

6. Закон України "Про культуру" вiд 14.12.2010 № 2778-VI . - Офіційний 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 

7.  Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 

вiд 19.11.1992  № 2801-XII(зі змінами і доповненнями) // Офіційний 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12. 

8. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII  // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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затверджена наказом Міносвіти України від 11.06.2007р. № 471 // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0675-07. 

30. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства 

охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. №308/519 "Про 

впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 

здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і 

доповненнями ) // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я 

України. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4792. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-19#n11
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U460_11.html
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4792
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31. Наказ Міністерства ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Про впорядкування 

умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів  

працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ від 26.09.2005 № 557. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05. 

32. Постанова Верховної Ради України "Про структуру бюджетної 

класифікації" вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР // Офіційний сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=327%2F96-%E2%F0. 

33. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників 

на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 // Офіційний сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF 

34. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку 

виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 № 494 // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF 

35. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судівта інших органів від 09 березня 2006 року № 268. – 

[Електроннийресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua. 

36. Постанова Кабінету Міністрів України  Про упорядкування структури 

та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу та деяких інших осіб від 07 листопада 2007 року 

№ 1294. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

37. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF. 

38.  Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів від 23.01.2015р. № 12. - 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/12-2015-%D0%BF 

39. Наказ Міністерство сім’ї, молоді та спорту України Про впорядкування 

умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 

організацій галузі фізичної культури і спорту від 23 вересня 2005 року 

№ 2097. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

 

 Додаткова література 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=327%2F96-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=327%2F96-%E2%F0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/494-2004-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/494-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF
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1. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. 

Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с URL : 

http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/Бюджетна%20систем

а.%20Підручник.pdf 

2. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик 

О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: 

Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с. URL : 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2810/3/Бюджетна%20с

истема.pdf 

3.  Бюджетна система : навч. посіб. / Н. І. Климаш, К. В. Багацька,  

Н. І. Дем’яненко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : «Магнолія 

2006», 2014. – 296 с. URL : 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20991/1/buget%20system

.pdf 

4. Бюджетна система : навч. посіб. / І. Л. Шевчук, В. О. Черепанова,  

Т. О. Ставерська. – Друге вид., переробл. і допов. – Харків : Видавець 

Іванченко І. С., 2015. – 284 с. URL : 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shevchuk_Iryna/Biudzheta_systema.pdf 

5. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник 

/ [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої 

фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c. URL 

: https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/170x240_preview_0.pdf 

6. Бюджетна система. Практикум : навч. посіб. [Електронний ресурс] / За 

наук. ред. проф. В. М. Федосова. — [Кондратюк С. Я., Жибер Т. В., 

Коломієць Г. Б. та ін.] — К.: КНЕУ, 2015. — 454 [2] с. URL :  

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20331/fedosov.pdf 

7. Дема Д.І., Фещенко Н.М., Шубенко І.А. 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. URL :   

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3183/1/Bydgetna%20sustema.pdf 

 

8. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник 

Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : 

Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с. 

9. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в 

Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-

Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 

2016. – Ч.1. – 412 с. 

10. Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. 

Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с.  

11. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. 

авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; 

УДУФМТ, 2010. – 592 с. 

http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/Бюджетна%20система.%20Підручник.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/521/1/Бюджетна%20система.%20Підручник.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2810/3/Бюджетна%20система.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2810/3/Бюджетна%20система.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20991/1/buget%20system.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20991/1/buget%20system.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shevchuk_Iryna/Biudzheta_systema.pdf
https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/170x240_preview_0.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20331/fedosov.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3183/1/Bydgetna%20sustema.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/knyha-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/knyha-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/knyha-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/knyha-1.pdf
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12. Сорока Р.С., Благун І.Г. Бюджетна система: Навчальний посібник. / 

Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2011. – 236 с.. 

13. Управління державним бюджетом України:Підручник для студентів 

вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.:Міністерство 

фінансів України, 2010.- 816 с. 

14. Федосов В.М. Бюджетна система : підруч. / за наук . ред.В. М. 

Федосова, С. І. Юрія. —К. : Центр учбов. Літератури ; Тернопіль: Екон. 

думка, 2012. — 871 [1] 

15. Реформа, децентралізація: прикладні аспекти реалізації: навчально-

методичний посібник / Авт. кол.: Ю.Б. Молодожен, О.В. Голинська, О.В. 

Гуненкова, О.Л. Ковінчук [за заг.ред. С.А. Попова]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2015. – 84 с. 

 

 Періодичні видання 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгатлерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економікм 

11. Фінанси України 
 

 Internet     cайти 
1. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: www.treasury.gov.ua  
2. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.– [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua/ 
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.– [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

www.mf.gov.ua/ 
5. Сайт «Децентралізація влади» [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

decentralization.gov.ua/  
6. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/255545 
7. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: www.ibser.org.ua 
 

 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mf.gov.ua/
http://www.golos.com.ua/article/255545
http://www.ibser.org.ua/
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальна робота студентів з  навчальної дисципліни «Бюджетна 

система» передбачає виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання – підготовка наукової доповіді у вигляді презентації. 

ІНДЗ виконується студентом після самостійного вивчення програмного 

матеріалу. У НДР необхідно розкрити основний зміст як теоретичних питань за 

допомогою рекомендованої літератури, так і прикладів на підставі фактичного 

статистичного чи звітного матеріалу. 

Тема індивідуального навчально-дослідного завдання вибирається 

відповідно до номера студента у списку академічної групи.  

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної 

дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до залікового модуля.  

Оцінка за ІНДЗ виставляється на семінарському занятті тема якого 

відповідає тематиці проведеного дослідження. 

 Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки. 

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від 

складності та змісту завдання визначається викладачем. 
 

 

 

3.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 
№ 
п/
п 

Види робіт.  
Критерії оцінювання  

Кількість балів 

 Індивідуальна науково-дослідна робота студентів (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; опрацювання 

необхідних нормативно-правових актів; використані матеріали 

періодичних наукових видань; посилання на опрацьовані джерела 

при висвітленні питань; використані матеріали з практики роботи 

бюджетних установ. 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

одного з перелічених пунктів указаних вище 
4 

 робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані 

матеріали лише підручника 
3 

 робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише 

підручника. 
2 

 індивідуальна науково-дослідна робота не виконана 0 
 

 

 

 


