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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

07 – Управління  та 

адміністрування  

(шифр і назва) вибіркова 

 Спеціальність 

072 - Фінанси,банківська 

справа  та страхування 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність 

072 - Фінанси,банківська 

справа  та страхування                   

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 

3 
1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2,1 год. 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

20 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 2 год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

50 год. 82 год 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,55 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою вивчення дисципліни  є отримання знань і практичних навичок з 

питань управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в 

процесі руху бюджетних потоків ;  розуміння концептуальних засад загальної 

системи управління державними цільовими фондами, іншими державними 

фінансовими ресурсами; опанування теоретичних основ державного боргу та 

практичного досвіду з управління державним боргом в Україні й світі. 

 

1.2 Завдання курсу  –  вивчення прийомів і методів, що використовують в 

процесі бюджетного планування відповідні органи та доцільність їх 

використання; методів і видів бюджетного фінансування та визначення їх 

переваг в процесі здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів; формування навичок щодо обліку виконання бюджету і складання 

бюджетної звітності та їх значення в управлінні бюджетним процесом; 

поглиблення теоретичних основ щодо організації бюджетування на макрорівні 

та забезпечення його зв’язку зі стратегічним плануванням; поєднання 

теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування базових 

технологій бюджетування; формування знань щодо ефективного   управління 

державними цільовими фондами, державним боргом. 

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- принципи та механізми функціонування бюджетної сфери; 

- склад і структуру доходів і видатків бюджету, їх розмежування між окремими 

ланками; 

 - основні процедури планування та виконання бюджетів; 

- правила та принципи формування показників результативності 

бюджетних програм; 

 - основи обліку та контролю руху бюджетних коштів; 
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 - законодавчі та нормативні документи, що регулюють відносини в 

бюджетній сфері; 

- теоретичні засади формування державного боргу та  управління ним; 

- порядок залучення кредитних ресурсів, обслуговування та погашення 

державних боргів;  

-  теоретичні та практичні аспекти управління державними цільовими 

фондами. 

уміти:  

- характеризувати структуру бюджету держави з точки зору розподілу 

коштів та управління ними; 

- збирати, систематизувати та аналізувати інформацію, яка необхідна для 

складання проекту бюджету та характеризує стан його виконання; 

- сформувати навички проведення операцій з планування, виконання 

бюджету держави, його обліку та контролю. 

- отримати прикладні навички щодо застосування методів управління 

державним боргом; 

-  визначати та формулювати цілі бюджетування; 

- вибирати оптимальний бюджетний прогноз; 

-  сформувати навички управління державними цільовими фондами, 

державними інвестиціями та іншими фінансовими ресурсами державного сектору. 

- застосовувати сучасні інформаційні технології в державному фінансовому 

менеджменті. 

Дисципліна “Державний фінансовий менеджмент”  зорієнтована на 

формування наступних професійних  компетенцій фахівця: 

1. Аналізувати: 

 - розмежування функцій між відповідними органами щодо управління 

бюджетом; 

 - організацію та здійснення бюджетного процесу в державі; 

 - складові організації бухгалтерського обліку виконання бюджету в 

органах казначейства; 
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 - звітність про виконання бюджету та її значення в управлінні 

бюджетним процесом; 

2. Контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг: 

 - руху бюджетних потоків при виконанні бюджету; 

 - цільового використання бюджетних коштів, ресурсів державних 

цільових фондів, державних запозичень 

3. Вивчати та оцінювати: 

 - реальність розрахованих показників доходної і видаткової частини 

бюджету; 

 - ефективність бюджетного контролю на всіх стадіях бюджетного 

процесу; 

 - прийоми, методи і види бюджетної роботи, які використовуються в 

державі відповідно до діючого законодавства; 

 - стан виконання бюджету та фактори, що впливають на його виконання; 

- стан державного боргу та фактории впливу на нього. 

4.Складати і обґрунтовувати плани: 

 - основний фінансовий план держави – бюджет; 

 - бюджети цільових фондів; 

 - державних інвестицій; 

 - державних запозичень. 

5.Розробляти: 

 - пропозиції щодо вирішення проблем управління бюджетними 

ресурсами у контексті міжнародного досвіду; 

 - заходи щодо планування реальних бюджетних показників; 

 - критерії оцінки та показники ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 - напрями державної політики в галузі публічних фінансів; 

 - заходи держави щодо підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 
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6. Формувати: 

 - ефективну бюджетну, боргову політику держави; 

 - державну політику регулювання діяльності спеціалізованих органів 

управління бюджетом, а також підприємств, організацій, установ. 

7. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для: 

 - розрахунку обґрунтованих параметрів бюджету ; 

 - оптимізації фінансових планів; 

 - ведення бази даних постійної інформації з руху бюджетних потоків в 

режимі реального часу; 

 - формування масиву статистичної та оперативної інформації щодо 

виконання доходної і видаткової частини бюджету, державних цільових фондів; 

 - здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  Теоретичні основи та методологія державного 

фінансового менеджменту 

Тема 1   Теоретичні основи державного фінансового менеджменту 

Державні фінанси як об’єкт управління. Зміст, принципи та методи 

фінансової діяльності держави. Структура державних фінансів та 

характеристика її основних ланок. 

Призначення і роль державного фінансового менеджменту (ДФМ) 

усоціально-економічному розвитку держави. Предмет, об’єкт та суб’єкти ДФМ. 

Організаційні та правові засади реалізації менеджменту державних фінансів в 

Україні. Складові ДФМ. 

Загальні принципи та методи управління державними фінансами. 

 

Тема 2 Система забезпечення менеджменту державних фінансів 

Система інформаційного забезпечення ДФМ. Нормативно-методичне 
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забезпечення управління державними фінансами. Звітність та інформація про 

діяльність суб’єкта державного сектора. Функції та завдання системи 

інформаційного забезпечення ДФМ.  

Інформаційно-аналітичні системи,  що забезпечують управління 

державними фінансами. Аналіз взаємозв’язків в системі державного 

фінансового менеджменту. 

Сутність і значення статистичного забезпечення управління ефективністю 

державних фінансів. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового 

менеджменту за результатами статистичного аналізу. 

 

  Змістовий модуль 2  Управління бюджетними ресурсами держави 

  Тема 3 Макроекономічне бюджетування 

Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання 

проекту бюджету.    Завдання і методологія планування доходів бюджету. 

Інформаційне забезпечення планування доходів  і видатків. 

Необхідність, зміст та еволюція макрофінансового бюджетування. 

Критерії економічної ефективності та соціальної результативності 

видатків бюджетів. Стратегічне планування як ключовий компонент 

макрофінансового бюджетування. 

Середньострокове бюджетування: необхідність, інструменти, етапи. 

Бюджетна програма як інструмент бюджетування. 

Результативні показники в бюджетуванні. Результативні показники 

виконання бюджетних програм в Україні. 

Моніторинг та оцінювання в бюджетуванні. 

 

  Тема 4 Казначейська система виконання бюджету 

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують 

виконання бюджету, розподіл функцій між ними.  

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету, порядок та 
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терміни його складання, внесення змін та доповнень. 

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних 

осіб із бюджетом. Податковий менеджмент. 

Єдиний казначейський рахунок і його значення в державному 

фінансовому менеджменті. Управління Єдиним казначейським рахунком і 

підвищення його ліквідності. 

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету.  

Казначейська система виконання  доходної частини бюджету. 

Механізм фінансування видатків через систему Державного казначейства. 

 Касове виконання видаткової частини бюджету.  

Регулювання міжбюджетних потоків. Бюджетні трансферти: порядок їх 

виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх видачі та 

погашення.  

 

Тема 5 Організація і методичні засади обліку виконання бюджету 
 

 Сутність та функції бюджетного обліку.     

 Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Організація 

бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах держказначейства. 

 Модернізація обліку і звітності в державному сеторі. Впровадження 

національних положень ( стандартів) обіку і звітності в державному секторі (щодо 

бюджетних коштів і  цільових фондів. 

План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих 

бюджетів України.     

Облік ресурсів  і доходів бюджету.   Облік  асигнувань і видатків 

бюджету.   

Облік бюджетних позичок. Облік операцій з управління єдиним 

казначейським рахунком. 

Облік державного боргу та операцій, пов’язаних із ним. 

Визначення результатів виконання бюджету.  
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  Тема 6 Звітність і контроль за виконанням бюджету 

Характеристика звітності про виконання бюджетів. Організація, види та 

форми бюджетної звітності. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової 

звітності.  

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, 

одержаних із Державного та місцевих бюджетів. 

Річна звітність про виконання Державного та місцевих  бюджетів.  

Порядок розгляду звітності про виконання бюджету держави та її 

затвердження. 

Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата 

України, її функції, права і завдання. Державна фіскальна служба, її функції, 

права та структура. Державна аудиторська служба в Україні, її завдання.  

Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників 

податків та надходжень податків і обов'язкових платежів.  

Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження.  

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. 

Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій 

фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і 

реалізація результатів ревізій. 

Результативність бюджетного контролю.  

Вплив бюджетних правопорушень на стан державних фінансів. 

Посилення відповідальності учасників бюджетного процесу за порушення 

бюджетного, податкового, митного законодавства. 

 
  Змістовий модуль 3  Управління іншими державними фінансовими 

ресурсами.  

Тема 7 Управління державними цільовими фондами 

Управління процесами формування коштів державних цільових фондів 

(ДЦФ). Оцінка збалансованості фінансових ресурсів державного соціального 

страхування. 
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Моніторинг і оцінювання ефективності та якості соціального захисту 

населення.  

Удосконалення управління коштами державних цільових фондів. 

Фінансовий стан Пенсійного фонду України: проблеми та перспективи. 

Фонд соціального страхування та управління ним на сучасному етапі. 

Взаємозвязок державних цільових  фондів і бюджету та його вплив на  

стан публічних фінансів. 

 

Тема 8 Управління фінансами державного сектору економіки та 

державними інвестиціями 

Сутність, роль та особливості функціонування фінансів державного 

сектору економіки. Сучасний стан та проблеми розвитку і управління 

державним сектором економіки. Система показників оцінки ефективності 

фінансів державного сектору економіки. Необхідність та сутність 

прогнозування масштабу державних фінансів. 

Сутність державних інвестицій  Функції бюджетних інвестицій. 

 Класифікація бюджетних інвестицій.  Інвестиції в бюджетний сектор. 

Інвестиції в інфраструктуру.Інвестиції для забезпечення соціального захисту. 

Інвестиції в реальний сектор економіки.  

Управління державними  інвестиціями:  інституційна і методична 

складова. 

 

Тема 9  Управління державним боргом 

Економічна сутність, структура та види державного боргу. Сутність та 

особливості управління державним боргом. Методи управління державним 

боргом. Граничний рівень державного боргу.  Управління внутрішнім  

державним боргом України. Зовнішній борг та особливості його управління. 

Проблеми та суперечності оцінки державного боргу України. Роль 

міжнародних фінансово-кредитних організації у кредитуванні державної 

заборгованості.  



12 

  

Тема 10 Зарубіжний досвід організації управління державними доходами 

і видатками 

Управління бюджетним процесом у розвинутих країнах. Органи 

оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю. 

Фінансово-управлінські технології формування бюджету. Програмно-

цільове бюджетування та його різновиди. Формування бюджетів за методом 

«витрати – вигоди». Бюджетне прогнозування. Оптимізація бюджетного 

дефіциту.  

Виконання бюджету та бюджетний контроль. Організація бюджетного 

контролю в демократичному суспільстві. Методи контролю. Ревізійні органи 

законодавчої влади. Контроль за видатками.  

Транспарентність і контроль ефективності використання коштів. 

Регулювання міжбюджетних відносин. Податковий контроль корпорацій. 

Бюджетний аудит. 

Специфіка управління державним боргом у різних країнах світу. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі Усьо 

го 

у тому числі 

л п Ла

б 

ін

д 

с.р. л п лаб інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 1

0 

11 12 13 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи та методологія державного 

фінансового менеджменту 

 

Тема 1  

Теоретичні основи 

державного фінансового 

менеджменту 

9 2 2   5 8, 5 

 

0, 5 

 

   8 

Тема 2  

Система забезпечення 

менеджменту державних 

фінансів 

9 2 2   5 8, 5 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

  8 

Разом за змістовним 

модулем 1 

18 4 4   10 17 1 0,5   

 

 

16 
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Змістовий модуль 2 Управління бюджетними ресурсами держави 

Тема 3  

Макроекономічне 

бюджетування  

9 2 2   5 10,

5 

1 

 

0, 5 

 

  9 

Тема 4 

Казначейська система 

виконання бюджету 

9 2 2   5 8,5 0, 5 

 

- 

 

  8 

Тема 5 Організація і 

методичні засади обліку 

виконання бюджету 

9 2 2   5 8,5 0,5 -   8 

Тема 6  Звітність і 

контроль за виконанням 

бюджету 

9 2 2   5 9,5 1 0, 5 

 

  8 

Разом за змістовним 

модулем 2 

36 8 8   20 37 3 1 

 

  33 

Змістовий модуль 3 Управління іншими державними фінансовими ресурсами  

Тема 7 Управління 

державними цільовими 

фондами 

9 2 2   5 9 0,5 

 

0, 5 

 

  8 

Тема 8 

Управління фінансами 

державного сектору 

економіки та державними 

інвестиціями 

 

9 2 2   5 8,5 0, 5 

 

- 

 

  8 

Тема 9 

Управління державним 

боргом 

9 2 2   5 10 0,5 0,5   9 

Тема 10 Зарубіжний 

досвід організації 

управління державними 

доходами і видатками 

 

9 2 2   5 8,5 0,5 - 

 

  8 

Усього годин  36 8 8   20 36 2 0,5 

 

  33 

Разом 90 20 20   50 90 6 2   82 

 
 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи державного фінансового 

менеджменту 

2 

2 Система забезпечення менеджменту державних фінансів 2 

3 Макроекономічне бюджетування 2 

4 Казначейська система виконання бюджету 2 

5 Організація і методичні засади обліку виконання 

бюджету 

2 
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6 Звітність і контроль за виконанням бюджету 2 

7 Управління державними цільовими фондами 2 

8 Управління фінансами державного сектору економіки та 

державними інвестиціями 

2 

9 Управління державним боргом 2 

10 Зарубіжний досвід організації управління державними 

доходами і видатками 

2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1 Теоретичні основи державного фінансового 

менеджменту 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

2 Тема 2 Система забезпечення менеджменту державних 

фінансів 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

3 Тема 3. Макроекономічне бюджетування  

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

4 Тема 4 Казначейська система виконання бюджету 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

5 Тема 5  Організація і методичні засади обліку виконання 

бюджету 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

6 Тема 6 Звітність і контроль за виконанням бюджету 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

7 Тема 7 Управління державними цільовими фондами 

 розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

8 Тема 8. Управління фінансами державного сектору 

економіки та державними інвестиціями 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

9 Управління державним боргом 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 
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10 Зарубіжний досвід організації управління державними 

доходами і видатками 

розгляд контрольних запитань  

розв’язок задач і тестових завдань 

5 

 Разом  50 

 

7. Методи навчання 

 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності , а саме: 

- словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди, лекції. 

- наочні методи:  ілюстрації (таблиці, моделі), презентації 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-

пошукові методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від 

репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, 

творчу пізнавальну діяльність студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

- навчальна робота під керівництвом викладача.  Елементи самостійної 

праці студентів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою 

викладача, у результаті чого студенти набувають навичок самостійності, 

закріплюючи індивідуальний стиль діяльності; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача - домашні 

завдання: усні та письмові, які сприяють виробленню навичок 

самостійної пізнавальної діяльності. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності використовуються: 

 - навчальні дискусії; 

  - аналіз життєвих ситуацій, як метод застосування теоретичних знань на 

практиці; 
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- робота малими групами, що розвиває вміння студентів розподіляти 

обов’язки, підвищує відповідальність за виконання покладених обов’язків. 

 

 

8. Методи контролю 
 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Державний фінансовий 

менеджмент» здійснюється на основі результатів підсумкового контролю знань 

(заліку). Виконання  студентом завдань поточного контролю є умовою 

успішного складання заліку. 

Порядок поточного оцінювання знань студентів 

Поточне оцінювання знань студентів є двох видів: обов’язкове та 

вибіркове. 

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів за 

освітнім ступенем «магістр» здійснюється за такими об’єктами поточного 

контролю: 

1. Рівень засвоєння знань, систематичність та активність роботи на 

практичних (семінарських) заняттях. 

2. Виконання завдань змістових модулів. 

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності 

роботи студента протягом семестру 

При такому контролі роботи студента оцінці підлягають: 

а) відвідування практичних занять; 

б) активність на практичних заняттях; 

в) рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Максимальна оцінка контролю рівня засвоєння знань, систематичності та 

активності роботи студента складає 30 балів. 
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Контроль за виконанням модульних завдань 

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення 

питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну 

систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. 

Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який 

винесений на самостійне вивчення. Програмний матеріал з дисципліни 

«Державний фінансовий менеджмент» розподіляється на 3 змістовні модулі.  

Максимальна оцінка  одного модульного контролю знань студентів 

становить 10 балів, тобто  всього за результатами  двох контрольних робіт за 

змістовними модулями – 20 балів. 

Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання  

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає 

виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань. Такі завдання 

розробляються кафедрою та доводяться до студентів. Контроль передбачає 

перевірку правильності виконання завдань.  

Завдання для самостійного опрацювання оцінюються в балах: від 0 до 20. 

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з дисципліни 

««Державний фінансовий менеджмент»  визначається як сума балів за 

виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та 

не може перевищувати 90 балів. 

Порядок підсумкового оцінювання знань студентів 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Державний фінансовий 

менеджмент» складається з суми балів за результатами поточного контролю 

(діапазон від 0 до 90 балів включно),  та відвідування лекцій (діапазон від 0 до 

10 балів включно. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Критерії оцінювання знань  студентів з дисципліни 

 «Державний фінансовий менеджмент»  за денною формою навчання 
Види самостійної роботи Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та звітності Максимальна 

кількість 

балів  

1 2 3 4 

 (лекцій - 10, практичних  занять – 10, підсумковий контроль –  залік) 

За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях 

1.1 Підготовка до 

практичних занять 

(вивчення обов’язкової і 

додаткової літератури, 

текстів лекцій; виконання 

тестових завдань)  

Протягом 

семестру 

Активна участь у 

практичних заняттях, 

 у т. ч. 

30 

відповіді на питання 
10 

(2х5) 

оперативний письмовий 

контроль (у тому числі 

тестовий) 

8 

(2х4) 

розв’язування задач 12 

(2х6) 

1.2 Відвідування 

практичних занять, 

наявність конспекту 

практичних  занять 

Протягом  

семестру 

Перевірка конспекту 

практичних  занять, у тому  

числі самостійного 

опрацювання  окремих 

завдань з курсу 

10 

(10х1) 

                                  За виконання змістових модульних контрольних завдань 

1.3 Підготовка до 

модульних контрольних 

робіт 

2 змістових 

модулі за 

семестр у 

строки, 

визначені 

викладачем 

згідно з 

навчальною 

програмою 

Перевірка правильності 

виконання змістових 

модульних  контрольних 

робіт 

20 

(10х2) 

За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

 

1.4 Виконання  

розрахункового  

комплексного  

 завдання 

Завдання 

виконуються 

за варіантами 

(згідно  

методичних 

вказівок для  

самостійної 

роботи) 

Перевірка завдання 

викладачем, який  веде 

практичні заняття 

20 

1.5 Написання реферату за 

заданою проблематикою 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде 

семінари 

(1 реферат на 

семестр) 

Презентація та обговорення 

результатів виконання 

індивідуальних завдань під 

час практичного заняття 

5 
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1.6  Виконання  

практичного  

 завдання за  окремими 

темами  

 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде 

лекції 

Перевірка завдання 

викладачем, який  веде 

практичні заняття 

5 

1.9 Підготовка тез 

доповідей на наукову 

конференцію 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде 

лекції 

 

Виступ на конференції, 

публікація тез доповідей 

10 

 1.10 Написання наукової 

статті та підготовка її до 

публікації 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде 

лекції 

 

Публікація наукової статті 20 

 

ВСЬОГО БАЛІВ                                                                                90 (без наукової роботи) 

 

ЛЕКЦІЇ                                                                                                                                         10 

 

РАЗОМ БАЛІВ                                                                                  100 (без наукової роботи) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо контрольної роботи з навчальної дисципліни 

«Державний фінансовий менеджмент» для студентів заочної форм навчання зі 

спеціальності 072 -Фінанси, банківська справа та страхування/ В.І.Глухова – 

Кременчук: КрНУ, 2018 – 25с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Державний фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм 
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навчання зі спеціальності 072 -Фінанси, банківська справа та страхування / 

В.І.Глухова – Кременчук: КрНУ, 2018 – 24 с. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

««Державний фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 072 -Фінанси, банківська справа та страхування / 

В.І.Глухова – Кременчук: КрНУ, 2018 – 35с. 
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