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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з 

навчальної дисципліни для подальшого їх використання на практиці. При вивченні 

навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в позааудиторний час.  

Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та 

індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, 

консультативний і контролюючий характер.  

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням 

навчально-методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в 

позаурочний час і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.  

Позааудиторна робота включає наступні етапи:  

 теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, 

конспектування відповідного матеріалу тощо;  

  науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, 

студентських конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.  

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову 

роботу. При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: Виконання 

самостійної роботи студентами заключається у підготовці ними рефератів по заданій 

тематиці, в обсязі 10-15 сторінок друкованого тексту.  

Це передбачає:  

 самостійне вивчення окремих питань або розділів навчальної дисципліни; 

 опрацювання рекомендованої літератури;  

 аналіз явищ, ситуацій;  

 побудові структурно-логічних схем, рисунків і т.п.  

Вимоги щодо оформлення самостійної роботи студентами: - перед виконанням СРС 

необхідно скласти план, або виконувати за планом, рекомендованим викладачем при цьому 

використовувати статистичні і звітні дані із заданих за 2-3 останні роки; - оформлення має 

бути акуратним, без скорочень, друк тексту шрифтом Times New Roman №14, інтервал – 

полуторний, поля: праве – 3 см, ліве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см; - сторінки повинні 

бути пронумеровані в правому верхньому куті; - необхідно в кінці роботи подати список 

використаної літератури (послідовність джерел – у порядку, якому вони використовуються в 

процесі відповідей на питання).  

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або 

виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати 

інформацію з актуальних питань у фінансовій сфері, використану з періодичних видань. 

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною 

передумовою для отримання екзамену з навчальної дисципліни. 

 Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Фінансове забезпечення 

територіальних громад” – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або 

письмового опитування на семінарських заняттях.  
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. 
Характеристика місцевих 

бюджетів  
8 

СЗ,  

залік по модулю, залік 

Протягом 

семестру 

Тема 2. 
Загальний фонд місцевого 

бюджету 
9 

Протягом 

семестру 

Тема 3. 
Спеціальний фонд місцевого 

бюджету 
8 

Протягом 

семестру 

Тема 4. Міжбюджетні відносини 8 

СЗ,  

залік по модулю, залік 

Протягом 

семестру 

Тема 5. 
Бюджет орієнтований на 

результат 
8 

Протягом 

семестру 

Тема 6. 
Фінансування проектів 

розвитку ОТГ 
4 

Протягом 

семестру 

Тема 7. 
Бюджетний контроль і 

моніторинг 
6 

Протягом 

семестру 

Разом годин самостійної роботи студента 51 
  

 

В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи викладач 

може встановити такі форми контролю: 

 поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських, практичних, лабораторних 

заняттях на основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, дискусій тощо; 

 тестовий чи інший контроль тем (змістових модулів), винесених викладачем на 

самостійне опрацювання студентів; 

 усна доповідь та/або письмовий звіт про розв’язання ситуаційних завдань тощо; 

 індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений навчальною програмою 

з дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь студентів тощо.  
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 
 Студентам необхідно зосередити увагу на більш глибокому, аніж викладено в 

лекційному матеріалі, опрацюванні наведених питань в розрізі тем: 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема 1. Характеристика місцевих бюджетів 

 

1. Охарактеризуйте принципи бюджетної системи України. 

2. З яких розділів складається бюджетна класифікація? 

3. Які складові частини включає класифікація доходів бюджету? 

4. За якими принципами здійснюється закріплення доходів за місцевими бюджетами? 

5. За якими критеріями здійснюється розмежування видів видатків між місцевими 

бюджетами? 

6. Охарактеризуйте функціональну класифікацію видатків бюджету. 

7. Охарактеризуйте економічну класифікацію видатків бюджету. 

8. Охарактеризуйте відомчу класифікацію видатків бюджету. 

9. З яких стадій складається бюджетний процес в Україні? 

10.  Коли розпочинається планування бюджету ОТГ на наступний рік? 

11.  З урахуванням чого здійснюється розрахунок граничних обсягів бюджету? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

Тема 2. Загальний фонд місцевого бюджету 

 

1. Опишіть складові частини місцевого бюджету. 

2. Назвіть складові частини загального фонду бюджету ОТГ. 

3. Які основні надходження бюджетів ОТГ? 

4. Які фактори впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб? 

5. Які видатки закріплені за бюджетами ОТГ? 

6. Опишіть методи бюджетного планування із зазначенням найбільш ефективних. 

7. Що таке нормативи бюджетної забезпеченості? 

8. Охарактеризуйте напрями підвищення ефективності формування та виконання 

бюджетів ОТГ. 

9. Найбільш ефективні методи бюджетного планування. 

10.  Напрями підвищення ефективності формування та виконання бюджетів ОТГ. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема 3. Спеціальний фонд місцевого бюджету 

 

1. Структура спеціального фонду місцевих бюджетів ОТГ. 

2. Джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів ОТГ. 

3. У чому різниця між надходженнями та доходами місцевих бюджетів? 

4. Сутність і призначення самооподаткування. 

5. Резерви для збільшення доходів місцевих бюджетів. 

6. Особливості видатків спеціального фонду. 

7. Значення та роль бюджету розвитку. 

8. Резерви для збільшення доходів місцевих бюджетів. 

9. Особливості видатків спеціального фонду. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

Тема 4. Міжбюджетні відносини 

 

1. Яким чином здійснюється фінансове вирівнювання бюджетного забезпечення органів 

місцевого самоврядування? 

2. Дайте визначення фінансової автономії ОТГ. 

3. Види міжбюджетних трансфертів. 

4. Сутність і призначення дотацій. 

5. Особливості надання субвенцій. 

6. Сутність і призначення дотацій. 

7. Особливості надання субвенцій. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

Тема 5. Бюджет орієнтований на результат 

 

1. Як визначається ПЦМ в умовах ОТГ? 

2. Хто є головним розпорядником бюджетних коштів? 

3. Запровадження середньострокового бюджетного планування є однією з компонент 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 

роки. На що саме акцентується увага у процесі бюджетування за результатами? 

4. Що собою являє гендерний аналіз? Зазначте основні кроки гендерного бюджетного 

аналізу. 

5. Які відповіді можна отримати в результаті проведення гендерного бюджетного 

аналізу? 

6. Зазначте переваги щодо застосування гендерно-орієнтованого бюджету в ОТГ. 

7. Що собою являє калькуляція витрат на забезпечення гендерної рівності? 

8. Зазначте «гендерні ефекти» від реалізації бюджетних програм. 

9. Алгоритм розроблення та реалізації бюджетних програм. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №6 

Тема 6. Фінансування проектів розвитку ОТГ 

 

1. На які цілі використовуються кошти ДФРР? 

2. Який алгоритм формування переліків проектів, критерії оцінювання проектів? 

3. З дотриманням яких критеріїв здійснюється розподіл коштів ДФРР? 

4. Чи відноситься до основних умов відбору регіональною комісією інвестиційних 

програм і проектів наявність затвердженої в установленому законодавством порядку 

проектної документації для інвестиційних програм і проектів, які передбачають 

будівництво? 

5. Хто може бути Заявником проекту? 

6. На що варто звернути увагу при підготовці проекту? 

7. Які зміни в частині покращення процедур підготовки та відбору проектів 

регіонального розвитку, які фінансуються з коштів ДФРР, Ви могли би 

запропонувати? 

8. Особливості здійснення місцевих запозичень? 

9. Особливості альтернативних джерел? 

10. Що собою являють фінансові ресурси комунальних підприємств (види, особливості)? 

11. Фінансовий план комунального підприємства: сутність, структура. 

12.  Участь органів місцевого самоврядування в управлінні фінансами комунального 

підприємства. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №7 

Тема 7. Бюджетний контроль і моніторинг 

 

1. Які існують форми бюджетного контролю? 

2. Що передбачає попередній, поточний і наступний бюджетні контролі? 

3. Зазначте повноваження місцевих фінансових органів, відповідних місцевих рад, 

виконавчих органів відповідних місцевих рад. 

4. Що собою являє внутрішній контроль, внутрішній аудит? 

5. Що собою являє громадський бюджетний контроль? 

6. Що собою являє аудит ефективності виконання бюджетних програм? 

7. Зазначте завдання, функції, прийоми і процедури аудиту ефективності виконання 

бюджетних програм. 

8. Алгоритм організації та проведення аудит ефективності в умовах програмно-

цільового бюджетування в ОТГ. 
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11. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів від 1квітня 2014 р. № 

333-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 

12.  Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 

«Прозорий бюджет» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 

92-р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80. 

13. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А.Ф. Місцевий 

бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади. Практичний 

посібник / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] 

– Київ : – 2017. – 117 с. URL : http://www.slg-coe.org.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Місцевий-бюджет-ОТГ.pdf 

Дерун Т. М. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних 

громад / Т. М. Дерун. – Київ : АМУ, 2015. – 40 с. URL : 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf 

14. Децентралізація. Місцеві бюджети  об’єднаних територіальних громад : фін.-аналіт. 

матеріали / Каб. Міністрів України, М-во регіон. розвитку, буд-ва та ЖКГ України ; 

підгот. Я. М. Казюк ; консультац. підтримка Я. Джийкіч. – [Київ : б. в.], 2016. – 190 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon5/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
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Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 

Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с. URL : 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12250/1/Муніципальні%20фінанси%20%282

015%29.pdf 

15. Наталенко Н. В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль) / Н. В. 

Наталенко. – Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 72 с. 

16. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. М. Ніколаєва. – К.: ЦУЛ, 2013. – 

354 с. 

17.  Осадчук С. В. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи / С. В. Осадчук 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/tpdu/2008-3/doc/3/15.pdf. 

18. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. / В. В. 

Мамонова [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ: НАДУ, 2014. – 200 с. 

19. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні: 

монографія / за наук. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 238 с. 

20. Ткачук А. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад 

/ А. Ткачук, Н. Наталенко. – Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 76 с. 

21. Фінанси об’єднаних територіальних громад / Стасишин А.В., Татарин Н.Б. та ін.; за 

заг. ред. Н.С. Ситник. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2019. – 533 c. 

 

 

Додаткова література 
 

1. Алексєєв І. В. Бюджетна система: навч. посіб. / І. В. Алексєєв. – К. : Ліра-К, 2010. – 

376 с.  

2. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай – Тек 

Прес», 2010. – 329с. 

3. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Ценр видавничої літератури, 2005. 

4. Говорушко Т. А. Бюджетна система: навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : Ліра-К, 

2014. – 296 с. 

5. Кириленко О.П. Муніципальні фінанси: [навчальний  посібник]. / За ред.  д.е.н. , 

проф.. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон. –  2015. –  36-45 с. 

6. Клівіденко Л. М. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів і шляхи 

їх вирішення / Л. М. Клівіденко, Л. В. Якимчук // Актуальні проблеми розвитку 

економіки регіону. – 2016. – № 7. 

7. Нескородєва І. І. Бюджетна система в структурно-логічних схемах / І. І. Нескородєва. 

– К. : Ліра-К, 2012. – 176 с.  

8. Рева Т.М. Місцеві фінанси: [навчальний посібник] / Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. 

Кучкова. – К.: ЦУЛ. – 2014. 

9. Сунцова, О. О. Місцеві фінанси / О. О. Сунцова. – К.: ЦУЛ. – 2011. 

10. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та 

забезпечення стабільності здійснення в Україні / Татарин Н.Б. // «Вісник Одеського 

національного університету. Серія «Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178. 

11. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого 

самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове періодичне видання 

«Науковий вісник Ужгородського національного університету». Серія «Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163.  

12.  Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого 

самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових 

праць, 2017.  Випуск 23. – Частина 2. – С. 72-76.  

13. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів місцевих 

бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-3/doc/3/15.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-3/doc/3/15.pdf
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ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 ( 07) 2017. – С. 

111-115. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr 

14.  Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації / 

Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-

аналітичний журнал. – № 1/3’2018. – С. 25-29.  

15.  Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення 

фінансової самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. // 

«БІЗНЕС-НАВІГАТОР». – Випуск 2 (45)/2018. – С. 117-120.  

16.  Татарин Н.Б., Пупко І.В. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Науковий журнал «Причорноморські 

економічні студії». – Випуск. –  29/ 2018. / – С. 85-90.    

17. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Формування об’єднаних територіальних громад як 

ключовий фактор децентралізації фінансових ресурсів  / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // 

«Економіка та суспільство». – Випуск №16. – 2018. – С. 822-826.  

http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf 

18. Татарин Н.Б., Негода І.І. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи 

розвитку [Електронний ресурс] / Н.Б. Татарин, І.І. Негода // Інфраструктура ринку. – 

2018. –  №24. – Режим доступу до ресурсу: http: // www.market-infr.od.ua/uk/24-2018 

19. Чала Н. Д. Бюджетна система: навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К. : Знання, 

2010. – 223 с. 

20. Федосов В. М. Бюджетна система: підручник / В. М. Федосов. – К. : Ліра-К, 2012. – 

871 с. 

21. Федосов В.М. Теорія фінансів / За ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 576 с. 

22. Шевчук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх 

побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. 

 

 

Періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгалтерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економіки 

11. Фінанси України 

 

 

Ресурси мережі Інтернет 
 

1. Офіційний сайт Верховної ради України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mof.gov.ua/uk  

3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.me.gov.ua 

http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr
http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr
http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf
http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
http://rada.gov.ua/
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4. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua 

5. Офіційний сайт Асоціації українських банків – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://aub.org.ua 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської служби  України – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index   

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України  – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://sfs.gov.ua  

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України –  [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: www.treasury.gov.ua  

9. Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

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

10. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – 

https://www.nfp.gov.ua 

11. Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua 

12. Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  Режим доступу: 

decentralization.gov.ua/  

13. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний 

ресурс]:  – Режим доступу: www.ibser.org.ua 

14. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/255545 

15. Електронна версія газети «Цінні папери України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.finmarket.info/securities_paper/ 

16. Офіційні сайти обласних державних адміністрацій. 

 

 
 

 

 

  

http://www.mindr.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ibser.org.ua/
http://www.golos.com.ua/article/255545
http://www.finmarket.info/securities_paper/
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати самостійної роботи студента оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента приведені в підрозділі  9.2 Робочої 

програми навчальної дисципліни 

 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Написання наукової статті з тематики дисципліни: 

  у виданнях факультету; 

 в інших наукових виданнях; 

 у міжнародних виданнях 

5 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;  

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 

розкриття питань;  

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів;  використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її 

межами;  

 використання матеріалів періодичної преси;  

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського 

заняття;  

 проведений опис об’єктів;  

 використані матеріали з практики роботи фінансових органів;  

 акуратні і змістовні записи в зошиті 

4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 

питання) 

3 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

  робота студента малообгрунтована, неповна; 

  студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної 

преси;  студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському 

занятті; 

2 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

  використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

1 

 самостійна робота не виконана 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


