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1.Мета і завдання виконання практичних занять 

 

Проведення практичних занять із дисципліни «Публічне 

управління в фінансово-економічній сфері» розраховано на студентів, 

які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки 

бакалаврів. Основною метою вивчення дисципліни «Публічне 

управління в фінансово-економічній сфері" є формування у бакалаврів 

системи базових знань щодо системного управління фінансово-

економічною сферою, економічним розвитком, функціонуванням 

бюджетної й фінансової систем, ознайомлення їх з методикою 

розрахунку основних економічних і фінансових показників, а також 

теорією і практикою здійснення бюджетного процесу на всіх рівнях. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 вивчення основних понять, категорій, систем, алгоритмів 

дисципліни "Публічне управління в фінансово-економічній сфері"; 

 ознайомлення з процесом складання, розгляду та затвердження 

бюджетів усіх рівнів; 

 вивчення основник показників, що характеризують стан 

фінансової системи держави; 

 вивчення процесу формування доходної та видаткової частини  

бюджетів, системи податкового регулювання, управління зовнішнім 

боргом;  

 набуття практичних навичок розв’язання практичних задач у 

сфері аналізу структури публічних фінансів; 

 визначення економічного змісту та значення бюджету для 

соціально-економічного розвитку територій; 

 вивчення із основами формування валютно-фінансової системи; 

 вивчення порядку контролю за виконанням місцевих бюджетів; 

 формування у студентів умінь творчого пошуку вирішення 

проблем публічного управління в фінансово-економічній сфері, 

резервів поліпшення показників бюджетної ефективності при 

формуванні бюджетів. 

Після вивчення дисципліни бакалаври повинні знати: 

 принципи організації публічного управління фінансово-

економічною сферою, бюджетною системою України; 

 методику формування економічних показників, податкового 

навантаження; 

 показники стану та використання бюджетів усіх рівнів; 

 показники визначення бюджетної ефективності; 
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Бакалаври повинні уміти: 

 розраховувати показники, що характеризують стан, формування 

та ефективність бюджету, публічних фінансів, зовнішнього боргу, 

валютного курсу; 

 складати бюджет на основі методичних рекомендацій; 

 визначати та аналізувати фінансові показники. 

 

2. Тематика практичних занять 

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

СФЕРОЮ 

 

Тема 1. Предмет, методологічна основа публічного управління в 

фінансово-економічній сфері. 

Мета: ознайомити студентів із поняттям, структурою, змістом 

публічного управління в фінансово-економічній сфері України, 

основними нормативно-законодавчими актами, що регулюють 

фінансово-економічну діяльність.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Основні підходи до розуміння публічного управління в 

фінансово-економічній сфері та його еволюція. 

2. Методологічна основа публічного управління в фінансово-

економічній сфері.  

3. Публічне управління фінансово-економічної сфери як напрям 

наукових досліджень, сукупність знань та навчальна дисципліна.  

4. Співвідношення управління та адміністрування, фінансової та 

бюджетної політики. 

 

Тема 2. Фінансово-економічна система України: поняття та 

структура. 

Мета: ознайомити студентів із складовими фінансово-економічної 

системи, процесом формування бюджетів, порядком оформлення 

документації та процесом затвердження бюджетних показників. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Зміст фінансової системи України.  

2. Структура фінансової системи.  
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3. Функціонування  фінансових інститутів.  

4. Ланки фінансової системи, їх характеристика.  

5. Бюджетна система, кредитна система, обов’язкове державне 

страхування, фінанси підприємств.  

6. Закордонний досвід функціонування фінансово-економічної 

системи. 

 

Тема 3.  Бюджетна політика держави. Зовнішній борг. 

Мета: вивчення основних джерел формування дохдної частини 

бюджетів, основних видів податків та їх розщеплення між різними 

рівнями бюджетної системи, характеристика та поняття зовнішнього 

боргу держави, його структури та оцінка перспектив зменшення чи 

реструктуризації. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Сутність та значення бюджетної політики України.  

2. Бюджетний процес в Україні.  

3. Стратегія і тактика.  

4. Оцінка ефективності бюджетної політики. 

5. Основні завдання та напрями бюджетної політики Україні. 

6. Державний борг та його вплив на фінансово-економічну 

політику.  

7. Закордонний досвід реалізації бюджетної політики та 

зменшення державного боргу.  

 

Тема 4. Державний бюджет України: доходи та видатки. 

Бюджетний дефіцит. 

Мета: ознайомити студентів із порядком використання бюджетних 

коштів за різними статтями витрат, нормативи витрат, поняття доходів 

та видатків бюджету, поняття бюджетного дефіциту та його вплив на 

фінансову систему, видатки бюджету та їх характеристика. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Державний бюджет як економічна категорія.  

2. Класифікація доходів Державного бюджету.  

3. Методи і види бюджетного фінансування.  

4. Роль і місце видатків у процесах суспільного відтворення.  

5. Види видатків та їх класифікація.  

6. Поточні видатки та видатки розвитку.  
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7. Фактори, що впливають на формування доходів Державного 

бюджету України в сучасних умовах.  

8. Видатки Державного бюджету.  

9. Особливості формування видатків бюджету в сучасних умовах. 

10.  Бюджетний дефіцит: причини та види. 

 
Тема 5. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Мета: ознайомити студентів із порядком використання місцевих 

фінансів, поняття бюджетного федералізму й фінансового 

вирівнювання, формування фінансової стабільності. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Сутність, функції та роль місцевих фінансів.  

2. Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України. 

3. Державна регіональна фінансова політика та фінансове 

вирівнювання.  

4. Міжбюджетні відносини.  

5. Бюджетний федералізм. 

 
Тема 6. Податки та податкова система у структурі фінансово-

економічної діяльності 

Мета: ознайомити студентів із порядком формування та 

справляння податів, розумінням податкової системи та її елементами. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Сутність і види податків у структурі фінансово-економічної 

системи. 

2. Основи побудови податкової системи та організація 

оподаткування. 

3. Пряме оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.  

4. Механізм непрямого оподаткування в Україні. 

 
Тема 7. Соціальна політика й соціальне забезпечення у системі 

публічного управління в фінансово-економічній сфері 

Мета: ознайомити студентів із порядком ведення соціальної 

політики та її елементами, системою соціального забезпечення, 

принципами публічного управління у сфері соціального забезпечення, 

інструменти державного регулювання. 
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Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Особливості формування соціальної орієнтації державних 

фінансів.  

2. Форми й методи соціального захисту.  

3. Видатки на соціальний захист населення.  

4. Пенсійне забезпечення. 

5. Соціальне страхування й перерозподіл прибутків.  

6. Державна допомога сім ям з дітьми та сімейна політика.  

7. Порядок фінансування освіти.  

8. Фінансування витрат на культуру та мистецтво.  

9. Фінансування закладів охорони здоров я, фізичної культури та 

спорту. 

 

Модуль 2. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ  

У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

Тема 8. Фінансування державного сектора економіки у 

трансформаційний період 

Мета: ознайомити студентів із процесом функціонування і 

фінансування державного сектора економіки у трансформаційному 

періоді, обґрунтуування перспектив розвитку державного сектора 

економіки, інструменти стимулювання його розвитку. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Видатки бюджетів на розвиток економіки.  

2. Бюджетні інвестиції.  

3. Державний фінансовий контроль.  

4. Суть, завдання і органи фінансового контролю.  

5. Види й методи державного фінансового контролю.  

6. Закордонний досвід фінансового контролю. 

 

Тема 9.  Страхова справа у фінансово-економічній політиці 

Мета: ознайомити студентів із процедурою страхування у 

фінансово-економічній політиці, правила ведення та оподаткування 

страхової діяльності. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття страхової справи.  



9 

2. Економічна сутність страхування.  

3. Функції страхування.   

4. Галузі й види страхування. 

5. Механізми взаємодії суспільства та економіки.  

6. Закордонний досвід страхової діяльності. 

 

Тема 10. Міжнародні фінанси та валютний ринок 

Мета: ознайомити студентів із поняттям, призначенням та 

функцііями міжнародних фінансів, світовим фінансовиим ринком та 

його характеристикою, міжнародними фінансовими організацііями і 

міжнародними фінансовими інституцііями, формуванням валютного 

курсу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів.  

2. Світовий фінансовий ринок та його характеристика.  

3. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові 

інституції.  

4. Формування валютного курсу, види та механізми. 

 

Тема 11. Бюджетна система та її роль в управлінні фінансово-

економічною сферою 

Мета: ознайомити студентів із закономірністю розвитку 

фінансово-економічної сфери, процесом управління нею, здійсненням 

контролю за виконанням бюджетів з боку контрольних фінансових 

органів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Бюджетна система та її вплив на фінансово-економічну сферу 

державу.  

2. Управління у сфері бюджетних відносин.  

3. Сутність і роль бюджету.  

4. Бюджет як економічна категорія.  

5. Бюджетна система України та її значення для розвитку 

фінансово-економічної політики. 

 

Тема 12. Бюрократія в фінансово-економічній сфері 

Мета: ознайомити студентів із бюрократизмом в публічному 

управлінні фінансово-економічною сферою, її позитивними та 
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негативними впливами, перспективами формування демократичного 

суспільства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Бюрократія як наукова категорія.  

2. Теорія бюрократії М.Вебера.  

3. Сучасні підходи в оцінці бюрократії.  

4. Основні ознаки та атрибути бюрократії.  

5. Політизація вищого чиновництва.  

6. Публічна служба. 

7. Вплив бюрократії на фінансово-економічну сферу. 

 

Тема 13. Антикорупційна діяльність у фінансово-економічній сфері   

Мета: ознайомити студентів із поняттям корупції та корупційних 

дій, нормативно-правовою базою антикорупційної діяльності, 

політичними чинниками запобігання проявам корупції, нормативно-

правовими чинниками запобігання проявам корупції, організаційними 

чинниками запобігання проявам корупції, економічними чинниками 

запобігання проявам корупції, кадровими чинниками запобігання 

проявам корупції, морально-психологічними чинниками запобігання 

проявам корупції. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття корупції та корупційних дій.  

2. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.  

3. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції.  

4. Політичні чинники запобігання проявам корупції.  

5. Нормативно-правові чинники запобігання проявам корупції. 

6. Організаційні чинники запобігання проявам корупції.  

7. Економічні чинники запобігання проявам корупції.  

8. Кадрові чинники запобігання проявам корупції.  

9. Морально-психологічні чинники запобігання проявам корупції. 

 

Тема 14. Відповідальність у сфері публічного управління 

фінансово-економічною політикою   

 Мета: ознайомити студентів із поняттям правопорушень та 

відповідальності, відповідальність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, 
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установ і організацій, посадових осіб за правопорушення у фінансово-

економічній сфері.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Правопорушення та відповідальність.  

2. Відповідальність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і 

організацій, посадових осіб за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування.  

3. Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

знаходяться на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування.  

4. Правопорушення та відповідальність при здійсненні 

міжнародної публічної діяльності. 

 

3. Тематика самостійної роботи 

 

Тема 1. Предмет, методологічна основа публічного управління в 

фінансово-економічній сфері. 

 Питання для самостійного вивчення:  

1. Методологічна основа публічного управління в фінансово-

економічній сфері.  

2. Публічне управління фінансово-економічної сфери як напрям 

наукових досліджень, сукупність знань та навчальна дисципліна.  

3. Співвідношення управління та адміністрування, фінансової та 

бюджетної політики. 

 

Тема 2. Фінансово-економічна система України: поняття та 

структура.  

Питання для самостійного вивчення:  

1. Зміст фінансової системи України.  

2. Ланки фінансової системи, їх характеристика.  

3. Бюджетна система, кредитна система, обов’язкове державне 

страхування, фінанси підприємств.  

4. Закордонний досвід функціонування фінансово-економічної 

системи. 

 

Тема 3.  Бюджетна політика держави. Зовнішній борг. 
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Питання для самостійного вивчення:  

1. Бюджетний процес в Україні.  

2. Стратегія і тактика реалізації бюджетної політики.  

3. Оцінка ефективності бюджетної політики.  

4. Основні завдання та напрями бюджетної політики Україні. 

 

Тема 4. Державний бюджет України: доходи та видатки. 

Бюджетний дефіцит. 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Державний бюджет як економічна категорія.  

2. Класифікація доходів Державного бюджету.  

3. Методи і види бюджетного фінансування.  

4. Роль і місце видатків у процесах суспільного відтворення.  

5. Види видатків та їх класифікація.  

 

Тема 5. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Сутність, функції та роль місцевих фінансів.  

2. Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України. 

3. Міжбюджетні відносини.  

4. Бюджетний федералізм. 

 
Тема 6. Податки та податкова система у структурі фінансово-

економічної діяльності 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Сутність і види податків у структурі фінансово-економічної 

системи. 

2. Пряме оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.  

3. Механізм непрямого оподаткування в Україні. 

 
Тема 7. Соціальна політика й соціальне забезпечення у системі 

публічного управління в фінансово-економічній сфері 

Питання для обговорення:  

1. Форми й методи соціального захисту.  

2. Видатки на соціальний захист населення.  

3. Фінансування витрат на культуру та мистецтво.  

4. Фінансування закладів охорони здоров я, фізичної культури та 

спорту. 



13 

 
Тема 8. Фінансування державного сектора економіки у 

трансформаційний період 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Бюджетні інвестиції та їх значення в сучасних економічних 

реаліях.  

2. Державний фінансовий контроль.  

3. Суть, завдання і органи фінансового контролю.  

4. Закордонний досвід фінансового контролю. 

 

Тема 9.  Страхова справа у фінансово-економічній політиці 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Економічна сутність страхування.  

2. Галузі й види страхування. 

3. Механізми взаємодії суспільства та економіки.  

4. Закордонний досвід страхової діяльності. 

 

Тема 10. Міжнародні фінанси та валютний ринок 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Світовий фінансовий ринок та його характеристика.  

2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові 

інституції.  

 

Тема 11. Бюджетна система та її роль в управлінні фінансово-

економічною сферою 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Управління у сфері бюджетних відносин.  

2. Сутність і роль бюджету.  

3. Бюджет як економічна категорія.  

4. Бюджетна система України та її значення для розвитку 

фінансово-економічної політики. 

 

Тема 12. Бюрократія в фінансово-економічній сфері 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Теорія бюрократії М. Вебера.  

2. Політизація вищого чиновництва.  

3. Публічна служба. 

4. Вплив бюрократії на фінансово-економічну сферу. 
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Тема 13. Антикорупційна діяльність у фінансово-економічній сфері   

10. Питання для самостійного вивчення:  

1. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції та їх 

характеристика.  

2. Політичні чинники запобігання проявам корупції.  

3. Нормативно-правові чинники запобігання проявам корупції. 

4. Морально-психологічні чинники запобігання проявам корупції. 

 

Тема 14. Відповідальність у сфері публічного управління 

фінансово-економічною політикою   

Питання для самостійного вивчення:  

1. Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

знаходяться на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування.  

2. Правопорушення та відповідальність при здійсненні 

міжнародної публічної діяльності. 

 

4.ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Сутність місцевих фінансів. 

2. Сутність публічного управління фінансово-економічною 

сферою. 

3. Бюджет як основний фінансовий план та його місце в системі 

фінансових планів.  

4. Поняття зовнішнього боргу держави та шляхи його 

зменшення. 

5. Поняття валютного ринку та формування валютного курсу. 

6. Зміст, необхідність та призначення фінансів.  

7. Роль і функції одатків та порядок їх справляння.  

8. Організація бюджетного процесу на державному рівні.  

9. Підготовча робота зі складання проекту бюджету.  

10. Характеристика основних етапів складання місцевих бюджетів.  

11. План відрахувань від загальнодержавних податків у місцеві 

бюджети.  

12. Порядок складання селищних, міських і районних  бюджетів. 

13. Класифікація доходів бюджетів: аспекти удосконалення.  

14. Структура доходів бюджетів.  

15. Бюджетна класифікація та її призначення.  
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16. Формування доходної частини обласних бюджетів.  

17. Формування доходної частини міських бюджетів.  

18. Формування доходної частини районних та селищних 

бюджетів.   

19. Методи і види бюджетного фінансування.  

20. Поняття податкового вирівнювання. 

21. Антикорупційне регулювання у фінансово-економічній сфері 

22. Роль і місце видатків у процесах суспільного відтворення.  

23. Види видатків та їх класифікація.  

24. Поточні видатки та видатки розвитку.  

25. Порядок розмежування видатків між різними рівнями 

бюджетної системи.   

26. Організація роботи з виконання бюджету.  

27. Поняття державні фінанси та їх складові. 

28. Касове виконання бюджету. Організація роботи з виконання 

обласного бюджету.  

29. Організація роботи з виконання міського бюджету. Організація 

роботи з виконання районного та селищного бюджету.  

30. Організація міжбюджетних відносин.  

31. Державне управління бюджетною системою регіонів. 

32. Основні проблеми формування політики у фінансово-

економічній сфері. 

33. Основні проблеми, що пов’язані із контролем формування і 

виконання бюджетів в Україні. 

34. Закордонний досвід формування бюджетів: аспекти залучення 

в Україну. 

35. Функціонування Міжнародного валютного фонду та його 

вплив на розвиток публічних фінансів. 

36. Дослідження курсу валют та платіжного балансу. 

37. Нормативно-правове регулювання фінансово-економічної 

діяльності в Україні.  

38. Дайте визначення категорії «регуляторна політика» та 

охарактеризуйте її вплив на фінансово-економічну діяльність 

підприємств.  

39. Охарактеризуйте основні напрями регуляторної політики 

держави.  

40. Дайте визначення поняттю ресурсів, факторів виробництва, які 

використовують підприємства.  

41. Визначте роль і необхідність землі як фактору виробництва. 
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42. Основні фонди, сутність та вплив на результати діяльності.  

43. Дайте визначення амортизації основних засобів та 

охарактеризуйте її основні методи.  

44. Обігові активи сутність та вплив на результати діяльності.  

45. Охарактеризуйте фінансові і трудові ресурси підприємства.  

46. Поясніть роль і важливість інформації і фінансово-економічній 

діяльності підприємств, як фактору виробництва.  

47. Сутність бухгалтерського обліку.  

48. Сутність понять контролю і аудиту.  

49. Сутність звітності підприємства та її складових елементів.  

50. Сутність основних показників результативності фінансово-

економічної діяльності підприємства.  

51. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-

економічної діяльності.  

52. Собівартість: визначення, зміст.  

53. Порядок визначення, особливості застосування показника 

рівень рентабельності як відносного показника прибутковості 

фінансово-економічної діяльності. 

54. Зміст і принципи розрахунків підприємства з контрагентами. 

55. Форми безготівкових розрахунків.  

56. Організація роботи підприємств із безготівковими 

розрахунками.  

57. Особливості розрахунків готівкою.  

58. Платежі з прибутку підприємства до державного бюджету. 

59. Використання прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства.  

60. Контроль фінансової служби підприємства за прибутковістю і 

рентабельністю.  

61. Підприємство і державна податкова служба. 

62. Суть і функції податку на додану вартість.  

63. Суть і функції акцизного збору.  

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ   
Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 

провокаційні запитання. 
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6. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Формування 

регіонального бюджету» виставляються студентам за сумарною 

кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного 

контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

 

7.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів, що присвоюються студентам для заліку та за 
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виконання курсової роботи представлено відповідно в табл. 1 та 2. 

Шкала оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 3. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточне тестування 

Екзамен Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 9 Т 10 Т 11 

5 5 5 5 4 4 4 

40 100 Т5 Т6 Т7 Т8 Т12 Т13 Т14 

4 4 4 4 4 4 4 

Т – тема лекційного заняття. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2. 

 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

Кількість балів 
Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень знань 

90-100 балів відмінно Високий  

(творчий) 

82-89 балів добре Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів добре 

64-73 балів задовільно Середній 

(репродуктивни

й) 
60-63 балів задовільно 

35-59 балів незадовільно  Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 
1-34 балів незадовільно 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Методичне забезпечення 

Силабус навчальної дисципліни Публічне управління в фінансово-

економічній сфері 06-14-25S для здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 281 
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навчання. Рівне. НУВГП. 2020. 13 стор. 
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