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ВСТУП 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Бюджетна система» передбачена 

навчальним планом  для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр денної 

та заочної форм навчання за напрямом – 6.030508 «Фінанси і кредит», зі 

спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».  

 Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи 

студентів. 

Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами під час вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна 

система»  та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Завдання курсової роботи – проведення на основі використання наукової 

літератури, законодавчих актів, статистичних матеріалів дослідження суті 

бюджету, бюджетної  системи відповідно до вибраної теми, виявлення актуальних 

проблем та внесення пропозицій щодо їх розв’язання. 

Курсова робота свідчить наскільки знання, отримані студентами під час 

вивчення навчального курсу «Бюджетна  система», є глибокими і фундаментальними; 

характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання з вибраної 

теми.  У курсовій роботі студент має показати: 

– знання  і  правильне розуміння закономірностей,   що  складаються у бюджетній 

сфері; 

– уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись 

законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на 

проблемні питання та зробити обґрунтовані висновки щодо поліпшення 

бюджетних відносин і вдосконалення фінансової системи; 

– здатність використовувати здобуті теоретичні знання під час аналізу та 

узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження 

з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків. 
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 У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст 

вибраної теми. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням щодо 

бюджетних відносин і  бюджетного механізму. Слід дати їх критичну оцінку та 

висловити свої міркування з цих питань.  

Курсова робота, як важлива форма навчального процесу, покликана навчити 

майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела 

(монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), 

статистичні та практичні матеріали, що характеризують бюджетні відносини, 

бюджетний механізм та їх  реалізацію. 
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1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 

-  вибір теми; 

-  підбір та вивчення літератури; 

-  складання попереднього плану; 

- консультація з викладачем-керівником й затвердження плану курсової 

роботи; 

-  написання та оформлення тексту курсової роботи; 

-  передання завершеної курсової роботи на кафедру обліку і фінансів  для 

реєстрації та рецензування; 

   - доопрацювання    роботи     згідно    із    зауваженнями     керівника; 

   - захист курсової роботи. 

1.1 Підготовка до виконання курсової роботи 

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. 

Орієнтовна тематика курсових робіт подана в цих методичних вказівках. 

Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, 

визначеної кафедрою обліку і фінансів. Студент може також запропонувати для 

курсової роботи свою тему, обґрунтувавши  її доцільність та узгодивши з 

викладачем – керівником курсової роботи. Кожен студент повинен повідомити 

старосту групи про обрану ним тему. Староста у списку студентів групи 

реєструє номер обраної теми і слідкує, щоб одна й та ж тема не повторювалась. 

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде 

виконуватися робота.  

Об’єктами дослідження можуть бути: 

 -  державна статистична, фінансова, бюджетна  звітність за період не  менше  5 

останніх років; 

  - Головні фінансові управління облдержадміністрацій та управління 

райдержадміністрацій та виконавчих комітетів відповідних рад; 



 7 

  - Головні управління та управління Державного казначейства України; 

 - органи Державної фіскальної служби  України; 

  - заклади охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту, які 

фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів;  

- органи Державної аудиторської служби  України. 

Діяльність об’єкта дослідження повинна створювати можливість 

інформаційного забезпечення дослідження вибраної теми. 

Вибравши тему, студент мас чітко визначити мету курсової роботи, підібрати 

відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 

потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та 

нормативних документів. 

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, 

систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. 

Формування питань плану не повинне дублювати назву роботи. 

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід 

використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а 

також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в 

останніх номерах за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати 

необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайта. 

Список літературних джерел має складати не менше 30 назв. 

 Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в журналах 

«Фінанси України», «Економіка України», «Економіст», «Казна», «Ринок  цінних 

паперів», «Світ фінансів»,  «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», 

«Бізнес» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради 

України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна 

знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної 

служби України, Державної казначейської служби України. 



 8 

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, 

статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи 

(можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – керівником 

курсової роботи. 

Кафедра обліку і фінансів призначає для кожної групи наукового 

керівника курсової роботи, який визначає день консультації для затвердження 

планів курсових робіт. 

 Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто  

ознайомитися із сутністю предмета дослідження, скласти план роботи, а також 

надати керівникові список літературних джерел, які були опрацьовані під час 

складання плану. 

План − це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших 

етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження вибраної 

теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну 

постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент засвоїв 

матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити 

суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в 

чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.  

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання 

курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. 

Уточнення обов’язково погоджується з науковим керівником. 

Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи   

загального  зразка.   У  завданні  складається  календарний   план виконання 

роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до 

курсової роботи і разом з нею подається до захисту. 

1.2 Структура і зміст курсової роботи 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом 

разом з керівником. 
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 Робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими якої є вступ, 

основна частина, висновки, список використаних літературних джерел і 

додатки. 

У вступі (2–3 сторінки) необхідно обґрунтувати актуальність вибраної 

теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати 

предмет і об’єкт,  методи дослідження, що використовувались під час 

написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури 

роботи.  

 Дуже важливо розрізняти поняття «об'єкт» і «предмет» дослідження. 

зазвичай, під об'єктом розуміється визначена економічна категорія або 

проблема, досліджувана у роботі. Предмет дослідження – це більш конкретна 

характеристика визначених аспектів об'єкта. Предмет дослідження є більш 

вузьким поняттям, чим об'єкт. Предмет є частиною, елементом об'єкта. 

Наприклад, об'єктом дослідження є фінансова система України, а предметом 

дослідження слугує бюджетна система України, що є її складовою ланкою. Або, 

наприклад, об'єктом дослідження є система фінансового планування діяльності 

установ охорони здоров’я, а предметом дослідження є сукупність принципів і 

методів організації фінансового планування діяльності зазначених організацій. 

Основна частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, 

які нумеруються арабськими цифрами і поділяються на підрозділи   

(параграфи, які позначаються, наприклад, 1.1 – перший параграф першого 

розділу ). 

У переважній більшості тем основна частина повинна містити  три  

розділи: 

 1. Теоретичні аспекти проблеми (відповідно до вибраної теми). 

 2. Аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми (відповідно до 

обраної теми роботи). 

 3. Основні шляхи вирішення досліджуваної проблеми (пропозиції 

автора курсової роботи щодо досягнення її основної мети). 

 Назви розділів повинні бути узгоджені з темою курсової роботи. 
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В основній частині належить викласти основні теоретичні, методичні  та 

нормативні положення роботи згідно з  планом.  

 У першому розділі основної частини (теоретичному) курсової роботи 

розкривається сутність економічної категорії (об'єкта дослідження), основні 

поняття, підходи до трактування основних категорій, розв’язання цієї проблеми 

дослідження. Варто показати власну позицію студента в оцінюванні проблеми і 

можливості її розв’язання. Необхідно робити посилання на літературні 

джерела, які використовуються, і точки зору авторів, що цитуються. 

 Теоретичну частину роботи доцільно ілюструвати рисунками, схемами, 

діаграмами й іншими наочними матеріалами. 

 Результати дослідження законодавчої бази бажано оформити у вигляді 

таблиці (наприклад, у формі таблиці 1). 

Якщо  таблиця занадто велика, її можна  відобразити в додатку до 

курсової роботи. 

Таблиця 1 - Огляд законодавчої регулювальної бази 

№ 

пор. 

Повна назва законодавчого (нормативного) 

акту 

Основні питання, що 

регламентуються 

(регулюються) 

   

   

   

 

 Після таблиці необхідно навести короткий підсумок щодо проведеного 

аналізу та висловити своє ставлення до повноти та характеру врегулювання тієї 

чи іншої проблеми .  

Обов’язково в курсовій роботі виділяються проблемні та дискусійні 

аспекти дослідження. Кожен студент відповідно до своєї теми повинен 

самостійно вибрати 1–2 ключових терміни щодо предмета дослідження та 

навести їх тлумачення, які містяться в різних джерелах (економічна література, 

періодичні видання, законодавчі та інші нормативні акти тощо). 
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 Ці дослідження доцільно оформити у вигляді таблиці (приклад її 

наведено у табл. 2). 

Таблиця 2 – Узагальнення підходів до трактування категорії ________ 

Категорія Визначення Автор Джерело 

    

    

 

Ці тлумачення необхідно проаналізувати і висловити своє ставлення 

щодо відповідності таких економічній природі відповідних категорій. Точка 

зору автора курсової роботи повинна бути обґрунтованою. 

Під час написання аналітичного другого розділу  обов’язковим для 

розкриття теми курсової роботи є залучення конкретних числових даних. У 

ході дослідження необхідно  проаналізувати статистичні дані щодо вибраної 

теми загалом по Україні, області, місту, джерелом яких є статистичні 

щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані конкретного суб'єкта фінансових 

відносин (якщо такий досліджується). 

 Числовий матеріал варто наводити під час викладу окремих питань теми, 

погоджуючи його з відповідними  теоретичними  положеннями. Цифровий 

матеріал має бути наданий у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, 

графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних 

положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на 

джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі 

наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на 

відповідні джерела. 

 Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це 

можливо) стосовно зарубіжних країн. 

 У рекомендаційній частині (третьому розділі) студентам необхідно 

розглянути основні проблеми (якщо у другому  розділі вони не  

конкретизовані) та шляхи розв’язання їх, показати уміння вибрати й 
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обґрунтувати найбільш ефективні з них. У цьому розділі бажано висвітлити  

зарубіжний досвід з теми дослідження і можливості його застосування..  

Висновки курсової роботи (2–3 сторінки) повинні випливати з проведеного 

дослідження і мати зв’язок з його результатами. У висновках курсової роботи 

підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями 

розв’язання проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені 

студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через 

узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.  

  Список використаних літературних джерел у курсовій роботі має складати 

не менше 30 назв, із яких 8–10 джерел – статті з періодичних видань за останні     

2 – 4 роки. 

За необхідності до курсової роботи додаються додатки. 

  До змісту роботи висуваються такі вимоги: 

 системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 

 виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і 

великі фрагменти не сприяють його розумінню; 

 завершеність викладення кожної думки; 

 виключення повторень. 

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не 

припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми. 

Текст курсової роботи має бути набраний на комп'ютері. На кожну 

таблицю та інші ілюстрації необхідно давати посилання на джерело, 

супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх 

наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають 

відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і 

період, якого стосуються дані. У таблицях, рисунках  указуються одиниці 

виміру. 
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Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, 

діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує 

його сприйняття. 
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2 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Загальні вимоги 

Текст роботи слід писати тільки одного боку стандартного аркуша (А 4) та 

розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 25 мм, правого – 

10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 14, Times New Roman, 

інтервал між рядками – 1,5. 

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 40–50 сторінок 

стандартного формату А4 (без урахування додатків), при цьому: вступ – 2 

сторінки, висновки 2–3 сторінки. Основна частина, зазвичай, поділяється на  

три розділи, але іноді при виконання тем з теорії фінансів  може бути 

структурована на 3–5 розділів, і в їх межах –  на параграфи – таким чином, щоб 

обсяг розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а 

обсяг будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок. 

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна 

сторінка вважається першою, номер на ній не ставиться. Зразок титульної 

сторінки курсової роботи наведений у додатку А. 

Завдання на виконання роботи є другою сторінкою і оформляється на 

одному аркуші  за встановленою формою (додаток Б). 

Зміст роботи викладають на третій сторінці. У ньому послідовно записують 

найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, 

з якої воно починається (додаток В). 

Титульна сторінка, завдання та зміст належать до загальної нумерації, але 

номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи 

зі вступу. 

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури також 

включаються до наскрізної нумерації.  

Під час виконання роботи необхідно витримувати рівномірну щільність, 

контрастність і чіткість зображення по всій роботі. 

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, 
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літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. 

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути 

чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально 

наближена до щільності основного зображення. Текст повинен бути старанно 

перевіреним автором після друку. 

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури також 

включаються до наскрізної нумерації.  

 Заголовки розділів та параграфів розміщуються по центру сторінки. При 

цьому необхідно мати на увазі, що після заголовків крапки не проставляються. 

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток 

А, Додаток Б і т. д.  Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок. 

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, 

параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки 

розділів, вступ, висновки, список використаних джерел пишуть з великої літери, 

заголовки параграфів – малими.  

Робота переплітається або має бути зброшурована у такій послідовності:      

– титульна сторінка (додаток А), 

 –завдання роботи, 

–  зміст, 

– вступ, 

–  розділи та параграфи (якщо є такі), 

–  висновки,  

–  список використаних  джерел,  

–  додатки. 

Найменування таких структурних елементів, як розділи і підрозділи 

основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто розташовувати 

по центру і писати великими літерами без крапки наприкінці, не 

підкреслюючи.  



 16 

Написання кожного розділу слід розпочинати з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу і писати 

малими літерами, крім першої великою, не підкреслюючи, без крапки 

наприкінці. 

Текст дипломної роботи розбивається на абзаци. Абзацами, зазвичай, 

виділяють тісно пов’язані між собою за змістом частини тексту, об’єднані 

загальною думкою. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому 

тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або п’ять символів). Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Переноси слів у заголовку не допускаються. Найменування наступного 

підрозділу та початок його тексту розташовують на тій  самій сторінці, що і 

попередній підрозділ.  

Розділи нумеруються в межах усієї роботи арабськими цифрами. Не 

допускається розміщувати найменування розділу та підрозділу в нижній 

частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту. 

Розділи і параграфи дипломної роботи повинні мати коротку та лаконічну 

назву, що відповідає змістові тексту, і порядкову нумерацію. Параграфи не 

розпочинають з окремої сторінки. 

Зразки оформлення структурних складових курсової роботи наведено в 

додатках Г, Д.  

Оформлення таблиць, рисунків, цитат 

Заголовки таблиць розміщують над ними праворуч, графіків, схем, діаграм – 

під ними. Таблиці та рисунки нумерують окремо. Номер таблиці (графіка) 

складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та 

порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого 

розділу). 

Кожна таблиця повинна, зазвичай, розміщуватися на одній сторінці. У разі 

перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: 

«Продовження (або закінчення) таблиці...». 

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять 
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у заголовок, якщо різні – вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то 

ставлять пропуск  «–». 

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. 

Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести 

у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури. 

У таблицях можна використовувати розмір шрифта 12. 

 Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою, 

діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. 

Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера 

розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі. Наприклад: Рис. 1.1. 

(перший рисунок першого розділу).  

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на 

нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу 

арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та 

порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід 

взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до 

якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. 

 Приклади оформлення таблиць, рисунків і формул наведено в додатках 

Ж, З. 

Під час  написання роботи необхідно робити посилання на 

першоджерела, з яких використовується матеріал (цитати, числові дані і т. п.). 

Посилання на пер шоджерела наводяться відразу після відповідної цитати або 

цифрових даних у квадратних дужках. Наприклад, [10, c.14]. Це означає, що  

використане 10-е літературне джерело (із загального списку посилань), а с. 14  –

це номер сторінки, з якої була використана інформація. 

Під час цитування текстів з газет, поточної та річної звітності 

підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів 

посилання на сторінки не обов’язкове. 
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Список використаної літератури оформляють у такій послідовності: 

 закони України: 

 укази Президента, постанови і декрети Уряду України; 

 інструктивні матеріали (у хронологічному порядку); 

 спеціальна економічна література й публікації в періодичних виданнях у 

алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора; 

 матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані 

під час написання роботи. 

  Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються 

послідовно.  Приклади оформлення різних видів  використаних джерел 

наведено в додатку  И. 
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3 ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота  в терміни, визначені керівником, подається  йому на 

перевірку. 

Після перевірки  робота повертається на доопрацювання, якщо: 

 тема розкрита недостатньо, матеріал якогось розділу не розкриває теми; 

 відсутні посилання на джерела інформації,   

  є запозичення в тексті роботи без відповідних посилань; 

 вступ і висновки не відповідають вимогам, змістом не пов’язані з темою 

курсової роботи; 

 аналітична частина виконана поверхнево, відсутній зв’язок між 

ілюстративним матеріалом  у роботі й описовій частині: 

 недостатня наочність відображення теми; 

 суттєві недоліки в оформленні. 

Курсова робота не допускається до захисту, якщо: 

 не розкрито два розділи з трьох; 

 робота написана нечітким (незрозумілим) почерком, неохайно оформлена; 

 робота не має самостійного характеру, тобто присутня академічна 

недоброчесність; 

 тему роботи не розкрито; 

 робота не має практичного характеру, виконана без використання 

практичних даних; 

 готова робота здається пізніше, як за 10 днів до захисту. 

Попередня оцінка курсової роботи в рецензії звучить так: 

 робота допускається до захисту; 

 робота не допускається до захисту; 

 робота допускається до захисту за умовою, що будуть усунені всі 

недоліки. 

Остаточна оцінка залежить від того, як: 
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 студент виступить під час захисту; 

 студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі 

теми; 

 якісно виконана робота. 

Після  доопрацювання та усунення всіх зауважень робота може бути допущена 

до захисту. 
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4  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Якість виконання оцінюється за критеріями: 

 науковий рівень роботи; 

 практичне спрямування роботи; 

 самостійність студента у викладенні матеріалу теми; 

 логіка розкриття теми, стиль; 

 оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків. 

Підсумкова оцінка за виконання і захист курсової роботи студентами 

складає максимум 100 балів.  

За відгук керівника 

стосовно відповідності 

змісту курсової роботи 

затвердженій темі 

За захист курсової роботи 
Загальна кількість 

балів 

60 40 100 

 

Оцінювання курсової роботи здійснюється таким чином: 

 відгук керівника стосовно відповідності змісту курсової роботи 

затвердженій темі  –  максимум 60 балів; 

 захист курсової роботи – максимум 40 балів.  

Критерії оцінювання курсової  роботи керівником наступні: 

Бали Критерії оцінювання 

56–60 

Студент оформив курсову роботу відповідно до методичних 

рекомендацій. 

 Зміст роботи відповідає вибраній для дослідження темі, містить усі 

необхідні структурні компоненти.  

Студент використав значну кількість наукової літератури, у тому числі 

й іноземної, опанував усю різноманітність теорій і гіпотез з цієї 

проблеми, вийшов на високий рівень теоретичних узагальнень, провів 

детальний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, подав 

його з використанням ілюстративного матеріалу.  

Студентом повністю розкритий зміст роботи..  

На підставі проведених досліджень зроблені ґрунтовні висновки, 

узагальнення та пропозиції. 

 Студент дотримувався плану-графіку виконання роботи. 
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51–55 

Студент оформив курсову роботу відповідно до методичних 

рекомендацій. 

 Зміст роботи відповідає вибраній для дослідження темі, містить усі 

необхідні структурні компоненти.  

Студент використав значну кількість наукової літератури, провів 

детальний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, подав 

його з використанням ілюстративного матеріалу. Але студентом 

допущені неточності в теоретичному узагальненні матеріалу. Висновки 

з аналізу не обгрунтовані достатньо. 

Студентом  розкритий зміст роботи,.  

На основі проведених досліджень  зроблені відповідні висновки та 

пропозиції.  

Студент дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку 

керівнику  роботи.  

 

41–50 

Студент оформив курсову роботу з незначними порушеннями 

методичних рекомендацій.  

Зміст роботи відповідає вибраній для дослідження темі, однак 

відсутній послідовний логічний взаємозв’язок між структурними 

елементами.  

Студент не використав сучасних можливих літературних джерел.  

У роботі наявний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, 

представлений з використанням ілюстративного матеріалу, але 

прослідковуються проблеми в узагальненні матеріалу.  

На підставі проведених досліджень  не чітко зроблені висновки та 

пропозиції.  

Студент не дотримувався плану-графіку виконання і подання на 

перевірку керівнику   роботи. 

 

35-40 

Студент оформив курсову роботу з порушеннями методичних 

рекомендацій.  

Зміст роботи відповідає вибраній для дослідження темі, однак 

відсутній послідовний логічний взаємозв’язок між структурними 

елементами та алгоритм розв’язання поставленої проблеми. 

 У роботі наявний стислий аналіз явищ і процесів з теміи 

представлений з використанням ілюстративного матеріалу, але 

прослідковуються проблеми в узагальненні матеріалу.  

На підставі проведених досліджень  не чітко зроблені  або й відсутні 

висновки та пропозиції.  

Студент не дотримувався плану-графіку виконання і подання на 

перевірку керівнику структурних частин  роботи. 

 

1–35 
Курсова робота виконана з порушенням методичних рекомендацій  

Зміст роботи не відповідає вибраній для дослідження темі, відсутній 
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послідовний логічний взаємозв’язок між структурними елементами та 

алгоритм розв’язання поставленої проблеми.  

У роботі наявний стислий аналіз явищ і процесів на досліджуваному 

об’єкті, відсутні узагальнення теоретичного та практичного матеріалу. 

 Студент не дотримувався плану-графіку виконання і подання на 

перевірку керівнику   роботи. 

 

 

 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи такі: 

 

Захист курсової роботи 1– 40 

– презентація роботи 1– 10 

– доповідь 1– 10 

– відповіді на запитання 1– 10 

Наявність опублікованих наукових праць за темою 

дослідження 
1–10 

 

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості 

роботи: 

– актуальність вибраної теми; 

– чіткість формування мети і завдань дослідження; 

– якість і глибина наукового теоретико-методологічного та практичного 

аналізу проблеми; 

– наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки; 

– системність і глибина аналізу, наявність і переконливість узагальнень і 

висновків з аналізу; 

– якість оформлення дипломної роботи;  

– змістовність доповіді та правильність відповідей на поставлені питання; 

        Отже, підсумковий рейтинговий бал з оцінювання вмінь і знань студентів 

за результатами виконання і захисту курсової роботи становить 100 балів, у 

тому числі 60 балів за відповідність змісту затвердженій темі курсової роботи 

та 40 балів за її захист.  
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Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. таблицю 1), яка у відомості обліку успішності доповнюється 

оцінками за національною системою і за Європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Таблица 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною рейтинговою 

шкалою 

Шкала оцінок 

оцінка за національною 

шкалою 
проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

іспит 

відмінно 90 – 100 А 

добре 82 – 89 B 

добре 74 – 81 C 

задовільно 64 – 73 D 

задовільно 60 – 63 E 

незадовільно 35 – 59 FX 

незадовільно 1 – 34 F 

Отже, оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно 

оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить 

практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про 

позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені 

вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо 

аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й 

акуратно. 

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо 

елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції 

погано аргументовані, текст оформлений неакуратно. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з цієї 

дисципліни. 
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5 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА » 

 

 

1. Бюджетна система України: стан та напрями реформування. 

2. Роль бюджету держави в збалансованому розвитку національної економіки. 

3. Призначення Державного бюджету України, структура його доходів та 

видатків. 

4. Державний бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних 

програм. 

5. Доходи державного бюджету  в складі державних доходів України. 

6. Видатки державного бюджету  в складі державних видатків  України. 

7. Бюджетні ресурси держави. 

8. Роль Державного бюджету України в соціально-економічному розвитку 

суспільства. 

9. Бюджетний дефіцит та управління ним у кризових умовах. 

10.   Державний борг України: причини виникнення, тенденції зростання та 

перспективи удосконалення управління. 

11.  Сутність і напрями боргової політики України. 

12.  Вплив міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток 

регіонів. 

13.    Удосконалення системи бюджетного вирівнювання у податкоспроможних 

регіонах. 

14.  Бюджетний федералізм та фіскальне вирівнювання. 

15.  Трансформація  складових доходів  бюджету. 

16.  Спеціальний фонд  бюджету  України та  управління ним на сучасному 

етапі. 

17.  Управління  ліквідністю єдиного казначейського рахунку в процесі 

виконання бюджету. 

18.  Бюджетна політика в галузі державних доходів. 

19.  Бюджетна політика в галузі державних видатків. 
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20.  Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних 

процесів у державі. 

21.   Бюджетний процес в Україні та  його вдосконалення. 

22.  Бюджетне планування та його вдосконалення. 

23.  Бюджетні програми та їх оцінка. 

24.  Резервний  фонд бюджету України: формування  та використання. 

25.  Програмно-цільовий метод складання бюджетів та його удосконалення. 

26.  Бюджетне регулювання як інструмент бюджетного розподілу. 

27.  Основні напрями реформування бюджетного процесу. 

28.  Сучасні тенденції формування доходів Державного бюджету. 

29.  Планування та прогнозування доходів Державного бюджету. 

30.  Фінансово-економічна робота з мобілізації доходів Державного бюджету та 

напрями її удосконалення. 

31.  Неподаткові надходження доходів  бюджету. 

32. Податкові надходження доходів  бюджету. 

33.   Податок на додану вартість: фіскальна  і регулююча роль. 

34.  Акцизний податок і його роль у доходах бюджету. 

35.  Податки на споживання та їх роль у доходах Державного бюджету. 

36.  Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів 

бюджету. 

37.  Ресурсні платежі та їхня роль у доходах бюджету. 

38.  Спрощена система оподаткування та її роль у формуванні податкових 

доходів бюджету. 

39.  Вплив  місцевого оподаткування  на досягнення  фінансової самостійності 

органів місцевого самоврядування. 

40.  Податковий потенціал адміністративно-територіальних утворень і шляхи 

його покращення. 

41. Планування видатків  бюджету; стан  і проблеми. 

42.  Планування податкових надходжень: стан  і проблеми. 
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43.  Податок  з доходів  фізичних осіб – основне джерело надходжень до 

місцевих бюджетів. 

44.   Управління державними видатками. 

45.  Вхідні  та вихідні бюджетні потоки  та управління ними (на прикладі 

державного  чи конкретного місцевого  бюджету). 

46.  Бюджетний дефіцит  в Україні та управління ним. 

47.  Видатки Державного бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення. 

48.  Державні фінансові ресурси пенсійного забезпечення в Україні. 

49.  Видатки Державного бюджету в  складі бюджетних видатків. 

50.  Соціальні видатки Державного бюджету, їх оптимізація. 

51.  Видатки бюджету на оборону. 

52.  Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіону. 

53.  Механізм збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів в умовах 

бюджетної децентралізації. 

54.   Фінансові проблеми місцевого самоврядування. 

55.  Механізм планування та формування доходів місцевих бюджетів. 

56.   Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан, проблеми та перспективи. 

57.    Міжбюджетні трансферти в Україні, їх роль у міжбюджетному 

регулюванні. 

58.  Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення. 

59.  Видатки місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні потреб 

економічного  розвитку. 

60.     Фінансування культури і мистецтва в Україні. 

61.  Фінансування охорони здоров'я в Україні. 

62.  Фінансування освіти в Україні. 

63.  Фінансування вищої освіти в Україні. 

64.  Планування і фінансування видатків на утримання дитячих дошкільних 

установ в Україні. 
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65.   Бюджетні інвестиції. 

66.  Видатки на  управління та  їх оптимізація. 

67.  Видатки бюджетів на розвиток агропромислового комплексу. 

68.  Видатки бюджетів на науку. 

69.   Видатки бюджетів на обслуговування державного  боргу. 

70.  Видатки бюджетів на управління, порядок їх планування і фінансування. 

71.  Видатки бюджетів на природоохоронні заходи. 

72.  Видатки місцевих бюджетів на житлово-комунальне господарство. 

73.  Виконання бюджетів як стадія бюджетного процесу. 

74.  Казначейське обслуговування Державного бюджету за доходами. 

75.  Казначейське обслуговування Державного бюджету за видатками. 

76. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами. 

77. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками. 

78. Контроль за виконанням бюджетів в Україні. 

79. Державний  борг  і джерела  його погашення. 

80. Управління державним боргом. 

81. Вплив державної заборгованості на доходи бюджету. 

82. Залучення  кредитних ресурсів для фінансування  Державного бюджету 

України. 

83. Оцінка  бюджетної  безпеки в Україні. 

84. Ризики дохідної частини бюджету та управління ними. 

85. Ризики податкових доходів бюджету та управління ними. 

86. Ризики видаткової частини бюджету та управління ними. 

87. Аудит ефективності використання бюджетних коштів. 

88. Оцінювання бюджетних  ризиків на  підставі  індикаторів  фіскальної 

уразливості. 

89. Комплексний  аналіз і оцінювання фінансової стабільності державних 

фінансів України. 

90. Державне казначейство України в системі органів оперативного управління 

бюджетом. 
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91.  Пенсійна реформа в Україні та її фінансове забезпечення. 

92.  Дефіцит бюджету Пенсійного фонду та джерела його фінансування. 

93.  Вплив бюджетної децентралізації на функіонування бюджету розвитку. 

94.  Ризики державної заборгованості  та управління ними. 

95.  Розвиток фінансового потенціалу регіону. 

96.  Аналіз і оцінювання фінансового вирівнювання в умовах бюджетної 

реформи в Україні. 

97.  Загальний і спеціальний фонди бюджету України: стан, проблеми та 

перспективи. 

98.  Державне фінансування вищої освіти  та його вдосконалення. 

99.  Роль Державної аудиторської служби в ефективному використанні 

бюджетних коштів. 

100. Майновий податок та його роль в наповненні доходів бюджету. 
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                                   Приклад оформлення таблиць  і формул                Додаток Ж 

Таблиця 2.4 Динаміка  та структура доходів спеціального фонду 

Семенівської  середньої школи № 1 за 2015-2017 рр. ( грн.) 

Показники 
 Один. 

 виміру 

 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік 
Відхилення 

2017 від 

2015, абс. 

Відхиле

ння 2017 

від 2015, 

відн. 

1 2 3 4 5 6 7 

Отримані доходи 

спеціального 

фонду 

Сума 309062,8 102408,6 175147,8 

 

-133915,0 

 

-56,6 

% 100 100 100 - - 

Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Плата за 

послуги, що 

надаються 

бюджетним 

установам згідно 

із 

законодавством 

Сума 9473,3 930,0 384,0 

 

- 9089,3 

 

-4,05 

% 3 1 1 - - 

 

Приклад оформлення формул у тексті 

 

Розрахунок нарощеної суми депозиту здійснюється за формулою: 

 

S=P(1+r*n),            (1.1) 

 

де S – нарощувана сума депозиту наприкінці періоду n, тобто номінал 

депозиту плюс відсотки; 

      P – сума номіналу депозиту; 

      (1+r*n) – множник нарощення; 

      r – річна відсоткова ставка (в сотих частках); 

      n – термін депозиту у роках. 
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 Рис. 1.8  Динаміка видатків  місцевих бюджетів України на освіту  в 

 цілому і на  загальну середню освіту за 2013–2015 рр., млн грн 

 

          

Рис. 1.5 – Порядок фінансування спеціального фонду кошторису  
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Додаток И 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних 

джерел 

Однотомний документ 

Один автор 

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. 

Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2006. – 607 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління підприємств : 

монографія/ О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с. 

Два автори 

Василик О. Д. Бюджетна система України : підруч. / О. Д. Василик,  

К .В. Павлюк – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с. 

Три автори 

Алєксєєв І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв,  

Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько – К. : „Хай-Тек Прес”, 2008. – 376 

с.  

Чотири автори 

Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. Податковий 

менеджмент : [навч. посібник]. – К. : Знання, 2008. – 525 c. 

П'ять авторів і більше  

Фінанси підприємств : [підручник / кер. авт. кол. і наук. ред.                            

А. М. Поддєрьогін]. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с. 

Без автора 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах : 

нормативно-техн. матеріал / упоряд. О. В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – 

338 с. - (Енциклопедія керівника навчального закладу).  

Матеріали конференцій, з'їздів 

Савчук В. А. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення закладів освіти 

/ В. А. Савчук // Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: 

національна ідентичність та тенденції глобалізації: [зб. тез доповідей Шостої 
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Міжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених]. – Тернопіль: ТНЕУ 

„Економічна думка”,2009. – Ч. 2. – С.180–181. 

Словники 

Приходченко К. І. Універсальний словник-довідник : 30000 слів і виразів 

сучасної української мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : Бло, 2006. – 318 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

  Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року зі 

змінами 2015р.. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua. 

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 

виконання кошторисів бюджетних установ : затв. Постановою КМУ від 

26.09.2002 р. № 228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-пУказ Президента України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг» від 23.11.2011 року. № 1070/2011; Електронний ресурс : 

http://zakon4. Rada.gov.ua/laws/show/1070/2011. 

Про страхування: закон України від 07.03.1996 / [Електронний ресурс]. — 

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

Дисертації 

Панчишин Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації 

економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.01.01 / Тарас Володимирович 

Панчишин – Львів, 2005. – 214 с. 

 Автореферати дисертації 

Юрій Е. О. Методичне забезпечення стратегічного планування та 

фінансових можливостей реалізації стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління 

підприємствами» / Едуард Олександрович Юрій; Національний ун-т харчових 

технологій. – К., 2006. – 23 с.   

 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-�
http://www.rada.gov.ua/
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Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 

Коваль О. П. Концептуальні засади інвестування пенсійних активів // 

Фінанси України. – 2011. - № 1. – С.101–107. 

Безус Р. М. Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу / 

Р. М. Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 21. – С. 4–8.  

Статистичні збірники, інформаційні бюлетені 

Статистичний щорічник України за 2016 рік. – К. : Техніка, 2012. – 605 с. 

Бюлетень про соціально-економічне становище України. – К. : 

Держкомстат України, 2016. – 74 с. 

Електронні ресурси 

Чередник В.А.  Джерела додаткового фінансування загальної освіти в Україні. 

// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні 

науки., 2015, вип.. 11, част. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу  

http://pidruchniki.com/17180401/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vidatkiv_byudz

hetnih_ustanov#403. 

Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 

 Веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pidruchniki.com/17180401/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vidatkiv_byudzhetnih_ustanov#403
http://pidruchniki.com/17180401/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vidatkiv_byudzhetnih_ustanov#403
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
http://www.minfin.gov.ua/
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Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної 

дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форм 

навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 –

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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