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Варіант 1
1. Теоретичні питання (оцінюються по 3 бали за кожне питання)
1.1. Бюджет як економічна категорія
1.2. Місце державного та місцевих бюджетів в системі фінансових
планів України.
2. Дати визначення (оцінюються по 2 бали за кожне питання)
2.1. Бюджетна політика – це
2.2. Бюджетна система – це
2.3. Державний бюджет України – це
2.4. Бюджетний механізм – це
3. Класифікація (оцінюються по 2 бали за кожне питання)
3.1. Перелічіть фундаментальні положення, покладені в основу
бюджетного устрою
3.2. Перелічіть напрями застосування бюджетної класифікації
3.3. Перелічіть принципи розподілу видатків бюджету
4. Практичне завдання (оцінюються у 10 балів)
На підставі наведених у табл. 1 даних розрахуйте рівень централізації
валового внутрішнього продукту в бюджеті та рівень централізації валового
внутрішнього продукту в бюджеті і позабюджетних державних цільових
фондах.
Таблиця 1
Вихідні дані для розв'язання задачі
Показники
Значення показників, млн гри
Випуск - усього за видами
1 974,3
економічної діяльності
Проміжне споживання
1 187,4
Доходи зведеного бюджету України 267,5
Доходи Пенсійного фонду (без
99,8
коштів, отриманих із бюджету)
Доходи Фонду соціального
11,4
страхування України
Доходи Фонду соціального
6,3
страхування на випадок безробіття
Оцінювання здобувачів вищої освіти при проведенні семестрового
заліку
Результати семестрового заліку – «зараховано» або «не зараховано»,
виводиться за сумою балів, набраних студентом протягом семестру (з

урахуванням самостійної роботи, поточного й проміжного контролю), що дає
змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
Студенти повинні набрати протягом семестрового навчання
максимально 70 балів та виконати письмову підсумкову контрольну роботу,
яка містить 4 завдання і оцінюється максимально у 30 болів. Мінімальна
кількість балів, необхідна для одержання заліку – 50 балів.
Критерії оцінювання залікових завдань
Повна відповідь на теоретичні питання, яка оцінюється в 6 балів,
повинна відповідати таким вимогам:
1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
2) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні
навчально-програмного матеріалу;
3) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій,
підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання
історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
4) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
5) засвоєння основної та додаткової літератури.
Відповідь на завдання дати визначення оцінюється у 8 балів, якщо
розкрито всі пункти, вказаних визначень.
Відповідь на завдання провести класифікацію оцінюється у 6 балів,
якщо повністю приведені ознаки.
Відповідь на приведену ситуацію оцінюється в 10 балів, якщо студент
дає конкретні аргументи рішення заданої ситуації, не допускає грубі помилки
у змісті відповіді, робить правильні висновки.
Виконання студентами залікового завдання повинно носити виключно
самостійний характер. Тому, за використання заборонених джерел
(шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з заліку.
Результати заліку оцінюються в діапазоні від 0 до 100. В разі, коли
відповіді студента оцінені менше ніж в 50 балів, він отримує незадовільну
оцінку за результатами заліку.
Оцінювання знань студентів при підсумковому контролі здійснюється
відповідно до наведеної шкали:
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
Оцінка за національною
діяльності протягом семестру
шкалою для заліку
90-100
зараховано
70-89
50-69
1-49
не зараховано
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