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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень, назва 

освітньої програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів - 3 
Рік підготовки 

Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

1, 3 1, 4 

Змістових модулів – 3 Семестр 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: – курсова  

робота 

2, 6 2, 8 

Лекції 

30 8 

Загальна кількість годин – 

135 

Практичні 

42 4 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4,5 

самостійної роботи студента 

– 3,9 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Самостійна робота 

63 123 

Індивідуальні завдання:  30- год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Вид контролю: 

екзамен 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – здобути теоретичні знання та набути практичних навичок у сфері фінансових 

відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, формування та 

використання прибутку, організації оборотних капіталів, кредитування підприємств, 

фінансового забезпечення відтворення основних засобів, фінансового планування та 

організації фінансової роботи на підприємстві. 

Завдання вивчення дисципліни:  

• вивчення сутності та функцій фінансів підприємств; 

• вивчення принципів і методів організації фінансів підприємств; 

• вивчення складу, структури фінансових ресурсів і джерел їх формування; 

• здобуття знань про основи організації фінансування оборотних активів і 

фінансового забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів; 

• формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння практикою 

розрахунку податкових платежів; 

• набуття вмінь з оцінювання фінансового стану підприємства; 

• опанування методів фінансового планування; 

• розуміння основ здійснення санації підприємств. 

Вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» передбачає поглиблення знань, 

здобутих при вивченні курсів «Мікроекономіка», «Фінанси», «Гроші та кредит», а також 

передує вивченню дисциплін «Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання», «Податкова система» та ін. 

Компетентності: 

інтегральна: 

– здатність під час провадження професійної діяльності або в процесі навчання 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми з 

фінансів, банківської справи та страхування, що характеризуються невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог як багатовекторного спрямування, так і 

аграрної сфери економіки зокрема, та передбачають застосування загальнонаукових і 

прикладних методів і положень фінансової науки. 

 загальні: 



  

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.ЗК 12. Здатність 

працювати автономно. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

спеціальні: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування): 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування; 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку; 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. СК14. Здатність застосовувати 

новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, банківської справи та страхування у 

діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПРН25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки.  

ПРН26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній 

діяльності, в тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Грошовий оборот та формування фінансових результатів 

діяльності підприємства 
Тема 1. Основи фінансів підприємства 

1. Поняття, сутність та функції фінансів підприємств 

2.  Сутність, склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємств 
3. Основи організації фінансів підприємств 

4. Зміст та завдання фінансової роботи на підприємстві 

5.  Фінансовий механізм та його характеристика 
Тема 2. Організація розрахунків підприємства 

1. Сутність та значення розрахунків підприємств 

2. Організація готівкових розрахунків 

3. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи 
4. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами 

5. Міжнародний досвід проведення безготівкових розрахунків.  

Тема 3. Грошові надходження підприємства 

1. Характеристика і склад грошових надходжень 

2. Планування виручки від реалізації продукції 



  

3. Методи ціноутворення 

4. Доходи від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності 
Тема 4. Формування і використання прибутку підприємства 

1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види 

2. Планування та формування прибутку 
3. Суть і методи обчислення рентабельності 

4. Розподіл і використання прибутку підприємства 

Змістовий модуль 2. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства 

Тема 5. Оподаткування підприємства 

1. Система оподаткування та характеристика податків 

2. Загальнодержавні податки і збори 

3. Податок на прибуток підприємств 
4. Податок на доходи фізичних осіб 

5. Податок на додану вартість 

6. Акцизний податок 

7. Екологічний податок 
8. Рентна плата 

9. Мито 

10. Місцеві податки і збори 
11. Податок на майно 

12. Єдиний податок  

13. Єдиний податок для сільськогосподарських підприємств 
14. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

15. Туристичний збір 

Тема 6. Оборотні активи та  їх організація на підприємствах 

1. Сутність, склад, структура та види оборотних активів на підприємстві 
2. Нормування оборотних активів на  аграрному підприємстві 

3. Джерела формування оборотних активів підприємства 

4. Показники стану та ефективності використання оборотних активів  
Тема 7. Кредитування підприємства 

1. Необхідність кредиту, його функції, принципи та виникнення кредитних відносин 

2. Класифікація кредиту 
3. Факторинг 

4. Характеристика форм і видів фінансового лізингу 

5. Кредити для підприємств аграрної галузі 

6. Характеристика форм і видів комерційного кредитування 
7. Оцінка кредитоспроможності підприємства 

8. Кредитний договір 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

1. Основні засоби підприємства, їх склад, види та структура 

2. Роль амортизації у забезпеченні відтворення основних засобів. Знос та ремонт основних засобів  

3. Капітальні вкладення підприємства, їх структура та джерела фінансування 

Змістовий модуль 3. Фінансовий стан підприємства та фактори, що на нього впливають 
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 

1.  Сутність поняття фінансового стану підприємства 

2. Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан підприємства 
Тема 10. Фінансове планування  на підприємствах 

1.  Сутність поняття фінансового стану підприємства 

2. Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан підприємства 
3. Сутність поняття фінансового стану підприємства 

4.  Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан підприємства 

5. Сутність поняття фінансового стану підприємства 

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства 

1. Сутність банкрутства. Стадії та фактори виникнення банкрутства підприємств 

2. Сутність санації підприємства, умови та наслідки проведення 

3. Класична модель санації та розробка плану 

 



  

4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни 

Модуль Кількість годин 

№ Назва 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г

о
 в тому числі 

У
сь

о
г

о
 в тому числі 

л п і с.р. л п і с.р. 

1. 
Змістовий модуль 1. Грошовий оборот та формування фінансових результатів діяльності 

підприємства 

1.1 
 Тема 1. Основи фінансів 

підприємства 
9 2 2  5 9 1 1  7 

1.2 
 Тема 2. Організація 
розрахунків підприємства 

11 2 4  5 11    11 

1.3 
Тема 3. Грошові 
надходження підприємства 

12 2 4  6 12 1 1  10 

1.4 

Тема 4. Формування і 

використання прибутку 

підприємства 
12 2 4  6 12    12 

Разом за змістовим модулем 1. 44 8 14  22 44 2 2  40 

2. Змістовий модуль 2. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства 

2.1 Тема 5. Оподаткування 

підприємства 
13 4 4  5 13 1 1  11 

2.2 Тема 6. Оборотні кошти та їх 

організація на підприємстві 
13 4 4  5 13    13 

2.3 Тема 7. Кредитування 

підприємства 
13 4 4  5 13 1 1  11 

2.4 Тема 8. Фінансове 

забезпечення відтворення 
основних засобів 

10 2 4  4 10    10 

Разом за змістовим модулем 2. 49 14 16  19 49 2 2  45 

3. Змістовий модуль 3. Фінансовий стан та планування діяльності підприємства 

3.1 
Тема 9. Оцінка фінансового 

стану підприємства 
16 4 4  8 16 1 1  14 

3.2 

Тема 10. Фінансове 

планування на 
підприємствах 

14 2 4  8 14    14 

3.3 

Тема 11. Фінансова санація 

та банкрутство 

підприємства 

12 2 4  6 12 1 1  10 

Разом за змістовим модулем 3. 40 8 12  22 42 2 2  38 

ІНДЗ (курсова робота) 30    30      

Разом 135 30 42  63 135 6 6  123 

5. Теми практичних занять 

Назва змістовного модуля та заняття 
Кількість годин 

Денна  Заочна  

Змістовий модуль 1. Грошовий оборот та формування фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 

Заняття 1. Визначення обсягу фінансових ресурсів підприємства   
2 1 

Тема 2. Організація розрахунків підприємства 

Заняття 2. Вивчення порядку застосування різних форм безготівкових та  

готівкових розрахунків. 

4  

Тема  3. Грошові надходження підприємства 

Заняття 3. Визначення обсягу і складу грошових надходжень підприємства 
2 

1 
Заняття 4. Розрахунок впливу факторів на обсяг виручки від реалізації продукції  2 



  

Тема 4. Формування і використання прибутку підприємства 

Заняття 5. Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства 
2 

 
Заняття 6.Розрахунок впливу факторів на обсяг прибутку    2 

Разом за змістовим модулем 1. 14 2 

Змістовий модуль 2. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства 

Тема 5. Оподаткування підприємства 

Заняття 7. Порядок розрахунку та сплати податку на додану вартість та 

акцизного податку  

2 

1 
Заняття 8. Порядок розрахунку та сплати єдиного податку 1 

Заняття 9. Прибуткове оподаткування, ПДФО 1 

Тема  6. Оборотні кошти  та  їх організація на підприємстві 

Заняття 10.  Визначення фактичної наявності оборотних активів на 

підприємстві. Нормування власних оборотних активів 

2 

 Заняття 11. Розрахунок нормативів оборотних засобів сільськогосподарських 
підприємств 

2 
Заняття 12. Розрахунок джерел покриття сукупного нормативу власних 

оборотних активів 

Тема 7. Кредитування підприємства 

Заняття 13. Вивчення порядку видачі та повернення кредиту.  
2 

1 
Заняття 14.  Розрахунок відсотків за користування кредитом 2 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  

Заняття 15. Розрахунок показників використання основних засобів 
2 

 
Заняття 16. Планування обсягів капіталовкладень та джерел їх фінансування. 2 

Разом за змістовим модулем 2. 16 2 

Змістовий модуль 3. Фінансовий стан та планування діяльності підприємства 

Тема 9.  Оцінка фінансового стану підприємства  

Заняття 17. Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності 
підприємства  

4 1 

Тема 10. Фінансове планування  на підприємствах 

Заняття 18. Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності 
підприємства 

4  

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства 

Заняття 19. Встановлення неплатоспроможності (банкрутства) підприємства 2 
1 

Заняття 20. Оцінка санаційної спроможності підприємства 2 

Разом за змістовим модулем 3. 12 2 

РАЗОМ 42 6 

6. Самостійна робота 

Назва змістовного модуля та заняття 
Кількість годин 
Денна  Заочна  

Змістовий модуль 1.Грошовий оборот та формування фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 5 7 

Тема 2. Організація розрахунків підприємства 5 11 

Тема  3. Грошові надходження підприємства 6 10 

Тема 4. Формування і використання прибутку підприємства 6 12 

Разом за змістовим модулем 1. 22 40 

Змістовий модуль 2. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства 

ЗМ 5. Оподаткування підприємства 5 11 

ЗМ  6. Оборотні кошти  та  їх організація на підприємстві 5 13 

ЗМ  7. Кредитування підприємства 5 11 

ЗМ  8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  4 10 
РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ 2. 19 45 

Змістовий модуль 3. Фінансовий стан та планування діяльності підприємства 



  

ЗМ  9.  Оцінка фінансового стану підприємства  8 14 

 ЗМ  10. Фінансове планування  на підприємствах 8 14 

ЗМ  11. Фінансова санація та банкрутство підприємства 6 10 

Разом за змістовим модулем 3. 22 38 

РАЗОМ 63 123 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено навчальним планом у 
вигляді курсової  роботи (1 кредит). Метою виконання курсового дослідження є глибоке 
осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння матеріалом і методами 
самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення 
конкретних завдань щодо вдосконалення маркетингової діяльності конкретного 
підприємства або їх групи. 

У процесі виконання курсової роботи студент, у відповідності до кваліфікаційних 
вимог, повинен проявити: 

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і 
спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання 
маркетингу; 

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до 
цілей дослідження; 

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у 
прикладній галузі; 

- вміння обґрунтовувати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення управління реальним об’єктом дослідження. 

Вимоги щодо змісту курсової роботи, її оформлення, порядку подання та захисту 
відображено у відповідних методичних вказівках. 

Тема ІНДЗ з дисципліни «Фінанси підприємства» обирається студентом із нижче 
наведеного переліку та виконується на матеріалах конкретного підприємства або їх групи. 
У випадках, коли декілька студентів виконують роботу за даними одного підприємства 
або організації, тема може змінюватися або уточнюватися на розсуд викладача.   

Рекомендована тематика курсових робіт 
1. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи на підприємстві на прикладі….. 

2. Формування  і використання фінансових ресурсів підприємства на прикладі…. 

3. Фінансове забезпечення господарської діяльності малого підприємництва на 

прикладі… 

4. Склад і характеристика фінансових відносин підприємства на прикладі …. 

5. Фінансові ресурси підприємств (виробничих, торговельних, фінансово-кредитних 

установ) на прикладі….. 

6. Джерела фінансування діяльності підприємств на прикладі…… 

7. Безготівкові розрахунки підприємства та шляхи їх удосконалення на прикладі…. 

8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємства на прикладі… 

9. Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками на 

прикладі … 

10.  Організація вексельного обігу у…. 

11.  Грошові надходження підприємств на прикладі….. 

12.  Формування виручки від реалізації продукції у ….. 

13.  Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємств на прикладі…. 

14.  Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу і використання на 

прикладі…. 

15.  Формування фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі….. 

16.  Оподаткування доходів від підприємницької діяльності на прикладі….. 

17.  Прибуткове оподаткування на прикладі… 

18.  Оподаткування прибутку підприємств(на прикладі…) 

19.  Непряме оподаткування  підприємств на прикладі… 

20.  Акцизний податок: проблеми розрахунку та стягнення ( на прикладі…) 



  

21.  Взаємовідносини підприємств із податковими органами на прикладі…. 

22.  Оподаткування суб’єктів малого бізнесу на прикладі…. 

23.  Фіксований сільськогосподарський податок на прикладі… 

24.  Лізинг як форма кредитування підприємств на прикладі… 

25.  Регулювання грошового обороту за допомогою факторингового обслуговування (на 

прикладі…) 

26.  Удосконалення депозитної політики в банках на прикладі… 

27.  Земельна іпотека в аграрному виробництві на прикладі… 

28.  Комерційне кредитування підприємств на прикладі…. 

29.  Банківське кредитування підприємств на прикладі.. 

30.  Роль банків у формуванні фінансових ресурсів підприємств на прикладі… 

31.  Довгострокове банківське кредитування підприємств на прикладі… 

32.  Споживче кредитування (на прикладі..) 

33.  Ресурсне забезпечення банківського іпотечного Житлового кредитування (на 

прикладі…) 

34.  Основи організації банківського кредитування (на прикладі…) 

35.  Банк, як позичальник(на прикладі…) 

36.  Кредитування розвитку малого підприємництва на прикладі…. 

37.  Лізингові відносини в АПК(на прикладі…) 

38.  Підтримка малого бізнесу кредитними спілками на прикладі… 

39.  Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки (на 

прикладі…) 

40.  Позичковий капітал підприємства: форми, ціна та умови залучення на прикладі… 

41.  Організація майнового страхування підприємств на прикладі…. 

42.  Страховий захист підприємств аграрного сектора на прикладі… 

43.  Взаємовідносини підприємств з державними цільовими фондами на прикладі… 

44.  Вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК на прикладі…. 

45.  Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення на прикладі… 

46.  Основи організації оборотних  засобів  підприємства на прикладі… 

47.  Планування оборотних засобів підприємства на прикладі…  

48.  Визначення наявності й ефективності використання оборотних засобів на прикладі… 

49.  Методи і джерела формування оборотних засобів підприємства на прикладі… 

50.  Управління виробничими запасами на підприємстві на прикладі… 

51.  Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства на прикладі…. 

52.  Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на прикладі... 

53.  Фінансування і кредитування інвестиційного процесу в основних засобах 

підприємства на прикладі…. 

54.  Використання та відтворення основного капіталу підприємства на прикладі… 

55.  Власний капітал підприємства на прикладі… 

56.  Сутність основних засобів та ефективність їх використання у…. 

57.  Амортизаційна політика підприємства(назва підприємства) та її вплив на його 

фінансову діяльність… 

58.  Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій на прикладі… 

59.  Фінансування капітальних вкладень підприємства на прикладі…. 

60.  Інвестиційна діяльність підприємства на прикладі… 

61.  Інвестиційна діяльність комерційних банків (страхових компаній) на прикладі… 

62.  Організація фінансів підприємств малого бізнесу на прикладі… 

63.  Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі… 

64.  Фінансова стійкість підприємств на прикладі … 

65.  Фінансовий аналіз стану активів та зобов’язань підприємства на прикладі… 

66.  Аналіз платоспроможності і ліквідності  підприємства на прикладі…. 

67.  Аналіз фінансової звітності підприємства на прикладі… 



  

68.  Фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств в системі державного 

регулювання економіки (на прикладі підприємства, регіону). 

69.  Фінансове планування на підприємстві на прикладі…. 

70.  Формування ефективної системи фінансового планування на прикладі… 

71.  Податкове планування на підприємстві на прикладі…. 

72.  Сутність і особливості кошторисного планування на підприємстві на прикладі… 

73.  Бюджетування в системі оперативного фінансового планування на прикладі… 

74.  Контролінг на підприємствах на прикладі… 

75.  Фінансові аспекти банкрутства підприємства на прикладі… 

76.  Основні напрями фінансової стабілізації діяльності підприємства в ринкових умовах 

на прикладі…. 

77.  Збалансування доходів місцевих бюджетів та шляхи його вдосконалення на 

прикладі…. 

78.  Механізм формування та використання коштів місцевого бюджету (на прикладі 

фінансового управління). 

79.  Фінансове управління вищими навчальними закладами на прикладі… 

80. Фінансове забезпечення розвитку міста на прикладі… 

81.  Податкова система України, її становлення і розвиток на прикладі... 

82.  Податкова політика України і проблеми її вдосконалення на прикладі… 

83.  Пенсійний фонд, його формування і використання на прикладі… 

84.  Фінансові проблеми медичного страхування на прикладі… 

85.  Соціальне страхування в системі ринкових відносин на прикладі…  

86.  Формування і використання фонду соціального захисту населення на прикладі… 

87.  Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні на прикладі… 

88.  Фінанси зовнішньоекономічної діяльності на прикладі… 

89.  Особисте страхування і його розвиток в Україні на прикладі… 

90.  Майнове страхування в умовах ринку на прикладі… 

91.  Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва на прикладі… 

92.  Фінансування соціального захисту населення на прикладі… 

93.  Фінансові методи регулювання економіки на прикладі… 

94.  Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми на прикладі… 

95.  Бюджетна система і міжбюджетні відносини на прикладі… 

96.  Фінансування інноваційних проектів на прикладі… 

97.  Фінансові аспекти стимулювання праці на прикладі… 

98.  Видатки місцевого бюджету на прикладі… 

99.  Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення на прикладі… 

100.  Фінансові проблеми місцевих органів влади на прикладі… 

8. Методи навчання 

В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: тематичні 

лекції; практичні  заняття із вирішення професійно-орієнтованих задач; інтерактивні 

заняття; мозковий штурм, «кейс-метод», індивідуальні заняття із підготовкою рефератів, 

розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з викладачами; самонавчання на основі 

конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних 

матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle. 

Матеріали курсу «Банківський менеджмент» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=205. В разі запровадження карантинних 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів 

з викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, 

Moodle. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «екзамен» 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена спеціальна 100- 

бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати магістр за 



  

всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю 

(екзамену) здобувач може набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі 

(екзамені) здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином. 

Поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 70. Об’єктами 

поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на 

практичних заняттях. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет 

дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів 

за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 7 

балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на 

проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума балів 

його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «екзамен»  
Поточний (модульний) контроль Підсумковий 

контроль/кон

трольна 

робота 

Сума Змістовий  

модуль 1 (25) 

Змістовий  

модуль 2 (28) 

Змістовий  

модуль 3 (17) 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 МК Т9 Т10 Т11 МК 
30 100 

5 6 5 5 4 6 6 6 5 5 3 5 4 5 

5 6 5 5 4 6 6 6 5 5 3 5 4 5 30 100 

в т.ч. за видами роботи: 
 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

- практичні 

заняття 
3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

- виконання 

СРС 
2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

- інші види 

робіт 
- 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінці 

підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, 

правильність написання письмового контролю на практичному занятті; результати бліц-

опитування. Система оцінювання активності роботи: відповідь – 0; 1; 2; 3 бали; змістовні 

доповнення при обговоренні – 0,5 бала; опитування – 0,5; 1 бал; письмовий контроль – 0; 

1; 2; 3 бали. 



  

Виконання та захист ІНДЗ 

ІНДЗ (курсова робота) оцінюється за 100 бальною шкалою.  

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подати його викладачеві дисципліни на 

перевірку до певної дати для отримання від нього рецензії з оцінкою дослідження. У разі 

недотримання студентом календарного графіка виконання курсової роботи, студент не 

допускається до її захисту, а відповідно, до підсумкового контролю з дисципліни.  

Таким чином, якість виконання даного індивідуального науково-дослідного 

завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 70 балів, а результати його захисту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 30 балів. 

 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні та захисті курсової роботи  

 1. Текст курсової роботи 70 балів 

1.1 Загальні вимоги до тексту роботи: Таким чином, якість виконання даного 

індивідуального науково-дослідного завдання оцінюється в діапазоні від 

0 до 70 балів, а результати його захисту оцінюються в діапазоні від 0 до 

30 балів. 

25 балів 

1.1.1 Наявність та чіткість формування мети і завдання дослідження 3 

1.1.2 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим 

цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

3 

1.1.3 Правильність оформлення списку літератури (порядок розміщення, 

повнота, сучасність, відсутність помилок) 

2 

1.1.4 Наявність, якість ілюстративних матеріалів (рисунків, схем, діаграм, 

графіків, таблиць) у тексті роботи та відповідність їх оформлення 

встановленим критеріям (вимогам) 

3 

1.1.5 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 

титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 

міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

4 

1.1.6 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 10 

1.2 Вимоги до змісту курсової роботи: 45 балів 

1.2.1 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність 

та якість критичного огляду літературних джерел. Наявність наукової 

полеміки. Етика цитування (наявність посилань на літературні джерела). 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 

власної думки студента – автора) 

15 балів 

1.2.2 Наявність, системність і глибина особистого аналізу сучасних фактичних 

матеріалів організації, наявність і переконливість узагальнень і висновків 

з аналізу, виявлення проблем і недоліків у діяльності організації  

15 балів 

1.2.3 Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для вирішення 

проблеми, з проведеним у роботі аналізом фактичних матеріалів, їх 

актуальність та реальність. Розробка альтернативних варіантів 

рекомендацій, обґрунтування та розрахунок ефективності 

запропонованих рішень, наявність розрахунків на ЕОМ. 

Наявність аналізу зарубіжного досвіду та його використання при 

розробці пропозицій. 

15 балів 

 2. Захист курсової роботи 30 балів 

2.1 Володіння культурою презентації (вільне володіння текстом доповіді, 

наявність в структурі доповіді всіх належних елементів: вітання, 

представлення, обґрунтування актуальності, мети, завдань курсової 

роботи, викладення особисто розроблених теоретичних, проблемних, 

аналітичних та рекомендаційних аспектів роботи, посилання на 

роздавальний матеріал). 

5 

2.2 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 5 



  

сутність і результати дослідження. 

2.3 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, на 

зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на курсову роботу, 

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди. 

10 

2.4 Наявність і якість роздавального матеріалу для захисту роботи (наявність 

матеріалів, що відображають теорію, аналіз і пропозиції; ілюстративний 

матеріал повинен мати аналітичний характер; чітке, грамотне без будь-

яких помилок оформлення; зв’язок доповіді з кожним листком 

роздавального матеріалу). 

10 

 

Критерії оцінювання курсової роботи відповідно до вимог кредитно-модульної 

системи 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання 
 

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 
 

 наявність елементів науково-дослідного характеру  

 використання комп’ютерних технологій  

 відповідність стандартам оформлення  

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30 

 доповідь  

 правильність відповідей на поставлені запитання  

Всього  100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

1. Фінанси підприємства: інструктивно-методичні матеріали для проведення 

семінарських і для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». 

Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2019. 100 с  

2. Робочий зошит з фінансів підприємства для виконання практичних завдань 

студентами денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент». Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС 2019. 

120 с. 

3. Фінанси підприємства: методичні матеріали та вказівки для виконання самостійної 

та індивідуальної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». Умань: Редакційно-видавничий 

Уманський НУС. 2019. 40с. 

4. Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» для виконання 

контрольної роботи студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми 



  

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент». Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2019. 38с. 

5. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «фінанси 

підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форми навчання спеціальності  072 «фінанси, банківська справа та страхування» 

Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 38с. 

6. Бондаренко Н.В. Фінанси підприємства. Електронний навчальний курс для 

дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 фінанси, банківська 

справа та страхування та 073 «Менеджмент». 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=205. 

11. Рекомендована літератури 

Базова 

1. Бондаренко Н. В. Бечко П. К.,. Бечко, В. П, Наталич О. С. Інноваційний розвиток 

кредитного ринку. Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-

видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. Ч. 2 : Економічні науки. С. 20-29. 

2. Bondarenko N. V., Vlasiuk S. A., Derkach T. A. Investment attractiveness of ukrainian 

agrarian sector. Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-

видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. Ч. 2 : Економічні науки. С. 195-203. 

3. Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк С. А., Наталич О. С. Удосконалення 

системи регулювання кредитного ринку. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9141 

4.  

5. Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк С. А., Кобилянський М. О. Інвестиційно-

інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності 

аграрного виробництва. Журнал «Економіка та держава». № 3. 2020, С. 88 – 93. 

6.  Бондаренко Н. В., Бечко П. К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Нагорна Ю.І. 

Камеральні податкові перевірки і методи  їх проведення в умовах розвитку інформаційних 

технологій. Збірник наукових праць  УНУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: 

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2020. Вип. 96. Ч.2 : Економічні науки. С. 

159-178. 

7. Becko P., Bondarenko N., Vlasyuk S., Becko V., Nagorna Y. Output tax checks as a 

reflection of the modification relations between tax authorities and taxpayers. Polish journal of 

science №31 (2020). Economic sciences. Vol. 2. Pp. 20-25. 

8. Kolotukha S., Melnyk K., Bondarenko N., Perepolka V. Financial and credit support for 

innovative development of the agricultural sector of Ukraine. Polish journal of science №36 

(2021). Economic sciences. Vol. 2 pp. 11-15. 

9. Bondarenko, O. M. Malyovanyi, O. Prokopchuk, N. Rolinskyi and M. Malyovana, 

“Development of the Methodological Approach to Applying Synthetic Integral Indexes for 

Evaluation of the Social Protection System Functioning,” Proceedings of the 36th International 

Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 

November 2020, Granada, Spain, p 1112-1126. 

10. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. Д. 

Бедринець, Л. П. Довгань. К. : Центр учбової літератури, 2018. 292 с. 

11. Боронос В.Г. Антикризове фінансове управління у підприємництві / В.Г. Боронос, 

І.Й. Плікус, Л.Ф. Соколенко: Підручник. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

За заг. ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. Суми: ВТД 

«Університетська книга». 2018. С.95-118. 

12. Любенко Н.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н. М. Любенко. К: 

ЦУЛ, 2019. 264 с. 



  

13. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю. Фінанси підприємств: підручник / О.О. 

Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. К.: ЦУЛ, 2017. 504 с. 

14. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А. Фінанси підприємств у 

схемах і таблицях. Навчальний посібник. Умань: Видавець Уманський НУС: Редакційно-

видавничий відділ, 2015.  388 с.  

15. Нікола С.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / С. О. Нікола.  Одеса: Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 206 с. 

16. Фінанси підприємств: навчальний посібник / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, Л.В. 

Бражник. – 2-ге видання, розширене та доповнене.  Полтава: РВ ДПАА, 2018. 350 с. 

17. Фінанси різних форм бізнесу : навч. посіб./ Н.Г.Пігуль, О.В.Дейнека, Н.А.Дехтяр, 

О.В.Люта. Суми : Сумський державний університет, 2017.337 c. 

Допоміжна 

18. Бланк І. А. Управління прибутком. Видання друге. К. :«НІКА», 2018. 324 с. 

19. Буртняк І. В. Моделювання процесу управління прибутком підприємства. 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11(2). С. 138-144. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2015_11(2) 19 

20. Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Оцінка сучасного стану розміщення депозитів. 

Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних 

умовах господарювання: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково – практичної 

заочної конференції. За загальною редакцією Н.Г.Мехеди. м. Черкаси, 17 квітня 2020 

року. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2020. С. 224-228. 

21. Бондаренко Н.В. Шляхи оптимізації кредитування фермерських господарств під 

заставу землі. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : 

зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. 

Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 515-520. 

22. Бондаренко Н. В. , Власюк С. А. Інвестиційна діяльність страхового ринку. 

Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в 

Україні : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», м. 

Херсон, 10 грудня 2020 р. Херсон : ХНТУ, 2020. С. 228-231. 
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