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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

12 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 90 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

10 2 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

66 84 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни -  технології організації  та управління 

фінансово-економічною діяльністю суб’єктів господарювання та інструментарій підготовки 

управлінських рішень щодо фінансування різних форм господарської діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань та 

навичок щодо  технологій організації  та управління фінансово-економічною діяльністю 

підприємств реального сектора економіки, фінансових установ, органів влади та установ 

створених ними і громадських організацій, які виконують суспільно корисну діяльність. 

Передумови для вивчення дисципліни  є опанування наступних навчальних дисциплін: 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Правові аспекти управління діяльністю 

суб’єктів господарювання» 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління фінансово-економічною 

діяльністю»  тісно пов’язана  з такими предметами як: «Управління проектами та ризиками», 

«Економіка і організація  інноваційно- інвестиційного розвитку підприємств», «Стратегічний 

менеджмент», «Стратегічний маркетинг» тощо. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компе

тентно

сті 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

ПРН 1.  

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 



рівні науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ПРН 7. 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

ЗК6.    Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 4.  

 

 

 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

ПРН 6.  

 

Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальніс 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  

СК 4.  Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 4 

 

 

 

 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

 

СК 5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

ПРН 7. 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

СК.11 Здатність організовувати та 

адмініструвати діяльність 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 



суб’єктів господарювання у 

відповідності до стратегічної 

мети та обраної стратегії 

розвитку в умовах 

невизначеності 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    ПРН 1 ПРН 2   

ЗК5.   ПРН 7 ПРН 6 

ЗК6.  ПРН 4  ПРН 6 

СК 4.   ПРН 4   

СК 5.   ПРН 7  

СК 9.  ПРН 2  ПРН 14 

СК 11.    ПРН 14 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Основи фінансової 

діяльності суб'єктів 

господарювання 

4 2 2 - - - 11 - - - - - - 15 

2 Особливості 

фінансової 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

різних організаційно-

правових форм  

4 2 2 - - - 12 - - - - - - 17 

3 Управління 

формуванням 

капіталу суб’єктів 

господарювання 

4 2 2 - - - 14 2 2 - - - - 17 

4 Особливості 

організації та 

управління  

фінансуванням 

діяльності різних 

форм організації 

бізнесу і 

виробництва 

суспільних благ 

6 4 2 - - - 14 2 2 - - - - 18 

5 Фінансовий 

контролінг  

4 2 2 - - - 11 2 - 2 - - - 13 

6 Проведення 

консультацій 

2 - - - 2 - - - - - - - - - 



Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 24 12 10 - 2 - 66 6 4 2 - - - 84 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання  

Поняття «суб'єкта господарювання» як організованої форми продуктивної діяльності 

окремих громадян, колективів підприємств, організацій, установ та державних інституцій. 

Основні ознаки суб'єктів господарювання. Наявність і повнота господарської компетенції. 

Майновий статус та властивість відповідати за своїми зобов'язаннями в межах належного їм 

майна. Організаційно-правова форма. Функціонування суб'єктів господарювання з правами 

або без прав юридичної особи. Вплив владних, соціальних та інших інституції на 

формування ринкової інфраструктури і на вартість економічного обміну. Поділ суб'єкти 

господарювання за видами: підприємства, об'єднання підприємств; фінансові установи; 

суб'єкти господарювання, що виконують владні функції; суб'єкти господарювання створені 

органами влади; організації, що створюються фізичними і юридичними особами, які 

виконують суспільно корисну діяльність та ін. Поняття фінансової діяльності підприємств: 

поточна діяльність, інвестиційна діяльність. Методи фінансування суб'єктів господарювання. 

Напрями фінансової роботи суб’єктів господарювання. Форми фінансування діяльності 

суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Критерії обґрунтування та ухвалення  

фінансово- економічних рішень.  

 

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм  

Критерії прийняття рішення щодо вибору організаційно-правової форми здійснення 

господарської діяльності: кількість учасників (власників) та розподіл відповідальності між 

ними; доступ до прийняття управлінських рішень та контролю діяльності; доступність 

джерел фінансування; можливість  та умови зміни учасників (власників) організації; 

оптимізації податкових платежів; витрати на управління організацією; законодавчі вимоги. 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. 

Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, господарських товариств, 

іноземних підприємств та кооперативів. Фінансова діяльність державних і казенних 

підприємств. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. 
Фінансове забезпечення у сфері освіти. Види фінансування закладів освіти. Правові основи 

фінансово-економічної діяльності закладів освіти в Україні. 

 

Тема 3. Управління формуванням капіталу суб’єктів господарювання.  
Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. Початкове 

формування статутного фонду підприємств різних форм організації бізнесу. Корпоративні 

права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Збільшення статутного капіталу 

підприємства: цілі та джерела. Методи збільшення статутного фонду акціонерного 

товариства і унітарного підприємства. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні 

цілі, методи та порядок проведення. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та 

корпоративних підприємств. Система бюджетування на підприємствах. Визначення потреби 

в капіталі та джерела їх забезпечення. 

Внутрішні джерела фінансування підприємств. Внутрішні джерела фінансування 

операційної та інвестиційної діяльності підприємств. Порівняльна характеристика 

внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства. Оптимізація 

самофінансування. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування 

фінансових ресурсів. Податкова концепція нарахування амортизації. Фінансова 

(бухгалтерська) концепція нарахування амортизації. Прибуток підприємства: економічна 

суть і функції. Планування прибутку від звичайної і надзвичайної діяльності. Вплив 

оподаткування підприємств на формування прибутку. Розподіл і використання прибутку 

підприємства (товариства). Тезаврація прибутку. Кошти прирівняні до власних (стійка 



кредиторська заборгованість) як джерело самофінансування підприємства. Грошові потоки 

підприємств. Чистий грошовий потік. Звіт про рух грошових коштів.  

Фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу Економічна доцільність 

використання у господарському обороті позичених коштів. Вплив рівня витрат на залучення 

кредитних ресурсів на підвищення рентабельності власного капіталу. Самофінансування як 

необхідна умова отримання позики та засіб її погашення. Методика встановлення 

доцільності залучення кредитних ресурсів. Встановлення загальної фінансової структури 

підприємства і ступеня його залежності від кредиторів та інвесторів. Моніторинг 

платоспроможності підприємства. Комерційні кредити. Облігаційні позики. Емісія і 

погашення облігацій. Конвертовані облігації. Факторинг. Дивідендна політика організації. 

 

Тема 4. Особливості організації та управління  фінансуванням діяльності різних 

форм організації бізнесу і виробництва суспільних благ 

Фінансові установи: організація фінансової діяльності. Комерційні банки. 

Характеристика комерційного банку як фінансової установи. Капітал банку. Власний капітал 

банку (власні кошти) і його складові. Нормативи достатності капіталу. Доходи банку: 

процентні і непроцентні. Витрати банку: процентні і непроцентні. Прибуток комерційного 

банку. Оподаткування комерційних банків. Страхові компанії. Характеристика страхової 

компанії як фінансової установи. Джерела формування статутного фонду страхової компанії. 

Характеристика складових капіталу страхової компанії. Платоспроможність страхових 

компаній. Страхові резерви. Правила розміщення страхових резервів. Фінансові результати 

страхових компаній. Система оподаткування страхових компаній. Інститути спільного 

інвестування (ІСІ). Загальна характеристика ІСІ як фінансових установ. Корпоративний 

інвестиційний фонд як ІСІ. Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного 

інвестиційного фонду. Джерела формування капіталу. Пайовий інвестиційний фонд. 

Компанія з управління активами ІСІ. Незалежний оцінювач майна ІСІ. Особливості 

оподаткування фінансових результатів інститутів спільного інвестування.  

Фінансова діяльність органів влади. Фінансове планування в органах державної 

влади. Кошторисне планування. Доходи від надання управлінських послуг. Пасивні доходи 

та доходи від виконання інших операцій. Взаємовідносини вищих органів влади та органів 

місцевого самоврядування з бюджетом та державними цільовими фондами. Фінансова 

діяльність державних організацій та установ. Фінансове планування в державних 

(комунальних) організаціях і установах. Складання, затвердження і виконання кошторису. 

Фінансування поточних та інвестиційних витрат. Формування доходів на які 

розповсюджується статус неприбутковості (звільнення від оподаткування): доходи від 

надання послуг, що відповідають функціональному призначенню організації; пасивні та інші 

доходи. Доходи від проведення виробничих та одноразових господарських операцій та 

порядок їх використання. 

Оподаткування державних установ. Фінансова діяльність громадських організацій та 

організацій створених фізичними та юридичними особами. Економіко-правова 

характеристика організацій та установ, що мають право на отримання статусу 

неприбуткових. Організація фінансової діяльності: основні джерела формування майна і 

фінансові ресурси громадських організацій та організацій створених фізичними та 

юридичними особами. Доходи організацій. Оподаткування громадських організацій та 

організацій створених фізичними та юридичними особами. 

 

Тема 5. Фінансовий контролінг  

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний 

фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг. Функції фінансового 

контролінгу. Координаційна функція фінансового контролінгу. Основні методи контролінгу: 

опитування; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки 

беззбитковості та інші. Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства. Поняття 

поточної неплатоспроможності підприємства. Вітчизняні та зарубіжні методики 

прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть 



призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності. Зміст внутрішнього аудиту та 

його місце у фінансовому контролінгу. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання 

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм  

Тема 3. Управління формуванням капіталу суб’єктів господарювання 

Тема 4. Особливості організації та управління  фінансуванням діяльності різних форм 

організації бізнесу і виробництва суспільних благ 

Тема 5. Фінансовий контролінг  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня та особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю» 

становить 68 год для денної форми навчання і 84 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 розв’язання задач; 

 пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

екзамену. 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 3 год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./4 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання питань  винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та розв’язання задач 

24год./54год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 год./10 год. 

6. Підготовка реферату 10год./ 10год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів Кільк

ість 

годин 

Форми 

звітності 

Основи Перелік питань: 11 (15) Конспект, 



фінансової 

діяльності 

суб'єктів 

господарю-

вання 

1. Функціонування суб'єктів господарювання з 

правами або без прав юридичної особи.  

2. Вплив владних, соціальних та інших 

інституції на формування ринкової 

інфраструктури і на вартість економічного 

обміну.  

3. Поділ суб'єкти господарювання за видами: 

підприємства, об'єднання підприємств; 

фінансові установи; суб'єкти 

господарювання, що виконують владні 

функції; суб'єкти господарювання створені 

органами влади; організації, що створюються 

фізичними і юридичними особами, які 

виконують суспільно корисну діяльність та 

ін.  

4. Поняття фінансової діяльності підприємств: 

поточна діяльність, інвестиційна діяльність.  

5. Методи фінансування суб'єктів 

господарювання. 

Розв’язання задачі  

Задача 1 

 Визначити оптимальну потребу підприємства 

в обігових коштах у незавершеному 

виробництві (підприємство випускає один вид 

продукції):  

1. Витрати на виробництво в цілому по 

підприємству: 

 - матеріальні та прирівняні витрати на 

виробництво продукції, обраховані за 

відпускними цінами виробника 

(постачальника) – 450 тис. грн.  

- заробітна плата робочих– 300 тис. грн. 

 - нарахування на заробітну плату – 46 %  

- амортизаційні відрахування – 88 тис. грн.  

- інші витрати, обраховані за відпускними 

цінами виробника (постачальника) – 120 тис. 

грн.  

- адміністративні витрати – 180 тис. грн. 

 2. Виробничий цикл – 92 дні. 

 3. Витрати на виробництво в перший день 

виробничого циклу – 12 %. 

 

опитування 

Особливості 

фінансової 

діяльності 

суб’єктів 

господарюванн

я різних 

організаційно-

правових форм  

Перелік питань: 

1. Фінансова діяльність державних і казенних 

підприємств.  

2. Фінансування спільної діяльності 

підприємств на основі договорів кооперації.  

3. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання без створення юридичної 

особи.  

4. Особливості фінансової діяльності 

приватних підприємств, господарських 

14(17) Конспект, 

опитування 



товариств, іноземних підприємств та 

кооперативів. 

5.  Фінансова діяльність державних і казенних 

підприємств. 

6. Фінансове забезпечення у сфері освіти.  

Розв’язання задачі  

Задача 1 

 У результаті ліквідації товариства з 

обмеженою відповідальністю обсяг виручки 

від реалізації ліквідаційної маси становив 800 

тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до 

підприємства – 1 млн. грн. Статутний капітал 

підприємства дорівнює 100 тис. грн. і 

сформований за рахунок вкладів чотирьох 

учасників товариства. Частка одного з 

учасників у статутному капіталі становить 70 

%, а частки решти учасників є однаковими. 

Приватне майно найбільшого учасника – 200 

тис. грн., у т. ч. йому належать облігації 

товариства, учасником якого він є, 

номінальною вартістю 50 тис. грн. Визначити 

джерела погашення вимог кредиторів 

підприємства, якою мірою вони будуть 

задоволені. 

 

 

Управління 

формуванням 

капіталу 

суб’єктів 

господарю-

вання 

Перелік питань: 

1.  Порівняльна характеристика внутрішніх та 

зовнішніх джерел формування власного 

капіталу підприємства.  

2. Оптимізація самофінансування.  

3. Амортизаційні відрахування як внутрішнє 

джерело формування фінансових ресурсів.  

4. Податкова концепція нарахування 

амортизації. Фінансова (бухгалтерська) 

концепція нарахування амортизації.  

5. Прибуток підприємства: економічна суть і 

функції. Планування прибутку від звичайної і 

надзвичайної діяльності.  

6. Вплив оподаткування підприємств на 

формування прибутку. 

7.  Розподіл і використання прибутку 

підприємства (товариства).  

8. Кошти прирівняні до власних (стійка 

кредиторська заборгованість) як джерело 

самофінансування підприємства.  

9. Грошові потоки підприємств. Чистий 

грошовий потік.  

10. Звіт про рух грошових коштів.  

11. Вплив рівня витрат на залучення кредитних 

ресурсів на підвищення рентабельності 

власного капіталу.  

14(17) Конспект, 

опитування   



12.  Методика встановлення доцільності 

залучення кредитних ресурсів. 

13.  Встановлення загальної фінансової 

структури підприємства і ступеня його 

залежності від кредиторів та інвесторів.  

14. Емісія і погашення облігацій. Конвертовані 

облігації.  

15. Факторинг. 

Розв’язання задачі  

Задача 1 

Виплата дивідендів акціонерним товариством 

за привілейованими акціями (сума яких більша 

за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу 

акцію): 

 1. Нараховано дивідендів за рахунок 

резервного капіталу – 240 тис. грн. 

 2. Сума дивідендів у розрахунку на одну 

привілейовану акцію – 16 грн.  

3. Сума дивідендів у розрахунку на одну 

просту акцію – 8 грн. 

 4. Утримано податок з доходів – ?  

5. Виплачено привілейовані дивіденди – ?  

6. Кількість привілейованих акцій – 15000 шт.  

7. Перевищення суми дивідендів на 

привілейовані акції над простими – ?  

8. Внески до державних цільових фондів 

(єдиний соціальний податок) – ?  

 

Особливості 

організації та 

управління  

фінансуванням 

діяльності 

різних форм 

організації 

бізнесу і 

виробництва 

суспільних 

благ 

Перелік питань: 

1. Доходи банку: процентні і непроцентні.  

2. Витрати банку: процентні і непроцентні.  

3. Прибуток комерційного банку. 

Оподаткування комерційних банків. 

4. Джерела формування статутного фонду 

страхової компанії.  

5. Характеристика складових капіталу 

страхової компанії.  

6. Система оподаткування страхових компаній. 

7. Пайовий інвестиційний фонд. Компанія з 

управління активами ІСІ. Незалежний 

оцінювач майна ІСІ.  

8. Особливості оподаткування фінансових 

результатів інститутів спільного 

інвестування.  

9. Фінансове планування в органах державної 

влади.  

10. Кошторисне планування. Доходи від надання 

управлінських послуг.  

11. Фінансова діяльність державних організацій 

та установ. Фінансове планування в 

державних (комунальних) організаціях і 

установах.  

12. Складання, затвердження і виконання 
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кошторису. Фінансування поточних та 

інвестиційних витрат.  

13. Формування доходів на які 

розповсюджується статус неприбутковості 

(звільнення від оподаткування): доходи від 

надання послуг, що відповідають 

функціональному призначенню організації; 

пасивні та інші доходи.  

14. Оподаткування державних установ.  

15. Фінансова діяльність громадських 

організацій та організацій створених 

фізичними та юридичними особами.  

Розв’язання задач 

Задача 1  

 Фінансову діяльність підприємства протягом 

звітного року характеризують такі дані:  

 здійснено розміщення корпоративних прав за 

курсом 120 %;  

 номінальна вартість емісії – 100 тис. грн.;  

 чистий прибуток підприємства – 50 тис. грн.;  

 60 % чистого прибутку спрямовано на 

виплату дивідендів; 

  20 % чистого прибутку використано на 

поповнення резервного капіталу;  

 підприємство отримало на безоплатній 

основі необоротні активи первісною вартістю 

30 тис. грн. 

 Розрахувати приріст власного капіталу 

підприємства за звітний період у розрізі 

окремих статей. 

  

Задача 2 

Скласти фінансовий бюджет підприємства 

(баланс доходів і видатків), якщо: 

 1. амортизаційні відрахування – 145 тис. грн.;  

2. приріст нормативу оборотних коштів – 43 

тис. грн.;  

3. фінансовий результат від операційної 

діяльності – 180 тис. грн.; 

 4. податок на прибуток – 54 тис. грн.;  

5. обсяг капітальних вкладень – 175 тис. грн.;  

6. фонд виплати дивідендів – 53 тис. грн.;  

7. резервний капітал – 26 тис. грн.;  

8. короткострокові кредити банку – 49 тис. 

грн.; 

 9. погашення кредитів банку – 43 тис. грн.;  

10.надлишок власних оборотних коштів – 20 

тис. грн.;  

11.інші витрати – 48 тис. грн.;  

12.інші надходження – 14 тис. грн.;  

13.доходи від здавання основних засобів в 

оренду – 34 тис. грн.  

Фінансовий Перелік питань: 11(13) Конспект, 



контролінг  1. Основні методи контролінгу: опитування; 

бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний 

аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки беззбитковості 

та інші.  

2. Контролінг і система раннього прогнозування 

банкрутства.  

3. Поняття поточної неплатоспроможності 

підприємства.  

4. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування 

й оцінки можливих негативних сценаріїв 

розвитку підприємства, що можуть призвести до 

його неплатоспроможності та втрати ліквідності.  

5. Внутрішній аудит. 

6. Фінансовий контролінг 

Розв’язання задач  

Задача 1 

Визначити Cash-flow від операційної 

діяльності підприємства за звітний період 

непрямим методом за таких даних:  

1. Чистий прибуток від операційної діяльності 

– 100 тис. грн. 

 2. Надходження від емісії акцій становлять 

250 тис. грн., у т. ч. на збільшення статутного 

капіталу було спрямовано 200 тис. грн.  

3. Надходження від емісії облігацій – 50 тис. 

грн. 

 4. Підприємство нарахувало дивідендів на 

суму 40 тис. грн.  

5. Собівартість реалізованої продукції – 800 

тис. грн, у т. ч. амортизація нематеріальних 

активів – 20 тис. грн. 

 6. Сума збільшення операційних оборотних 

активів 15 тис. грн.  

 

Задача 2 

Визначити Cash-flow від операційної 

діяльності підприємства за звітний період 

прямим методом за таких даних:  

1. Чиста виручка від реалізації продукції – 

1000 тис. грн.  

2. Надходження від емісії акцій становлять 250 

тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного 

капіталу було спрямовано 200 тис. грн. 

 3. Підприємство нарахувало дивідендів на 

суму 40 тис. грн.  

4. Витрати на виробництво реалізованої 

продукції, пов’язані з виплатою грошових 

коштів, – 700 тис. грн.  

5. Сплачено проценти за користування 

позичками 15 тис. грн.  

6. Сплачено податок на прибуток від 

операційної діяльності – 90 тис. грн.  

7. Амортизаційні відрахування – 10 тис. грн. 

 

опитування 



 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату на 

одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою 

тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Орієнтовна тематика рефератів: 

1. Управління ризиками в умовах фінансової нестабільності  

2. Новітня парадигма антикризового фінансового управління   

3. Доцільність проведення операцій із перестрахування  

4. Сучасна практика страхових пулів  

5. Формування корпорацій: ефективна практика чи утопічна форма господарювання  

6. Фондова біржа: реалії посткризового періоду  

7.  Ринок фінансових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку  

8. Кластери як ефективна форма господарювання  

9. Банкрутство підприємств як інструмент «очищення» ринку чи результат 

неефективного господарювання  

10. Офшорні зони та прямі іноземні інвестиції – нерозривний зв'язок  

11. Відновлення банківського кредитування: міф чи реальність?  

12. Зовнішні зобов’язання України: реалії та практика повернення  

13.  Оптимізація інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки  

14.  Умови та порядок отримання банківського кредиту  

15. Порядок погашення банківського кредиту підприємством  

16.  Небанківське кредитування підприємств  

17.  Комерційне кредитування підприємств  

18. Лізингове кредитування підприємств  

19.  Державне кредитування підприємств  

20. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних 

інститутів  

21. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення  

22. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень  

23. Фінансова стратегія підприємств 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, тестування, перевірка виконання 

завдань самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Приклади тестових завдань: 

 

1. До основних критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу 

слід віднести такі:  

 

 а) мінімальний обсяг статутного фонду; законодавчі вимоги щодо виду діяльності; 

мінімізація оподаткування; 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 4(4)  

Разом:  68(84)  



 б) законодавчі вимоги щодо виду діяльності; мінімізація оподаткування; рівень 

відповідальності власників;  

в) рівень відповідальності власників; мінімізація оподаткування; максимізацію дивідендних 

виплат;  

г) мінімальний обсяг статутного капіталу; законодавчі вимоги щодо виду діяльності; 

мінімізація оподаткування;  

д) максимізацію дивідендних виплат; законодавчі вимоги щодо виду діяльності; мінімізація 

оподаткування. 

 

 2. Асоціація – це …  

 

а) договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності; 

 б) тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення 

спільної мети; 

 в) статутні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, банків тощо на 

основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств, які перебувають під 

єдиним контролем;  

г) договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних 

інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 

від кожного з учасників; 

 д) тимчасове договірне об’єднання з метою зниження рівня конкуренції між учасниками 

шляхом монополізму у ціноутворенні.  

 

3. Мінімальний розмір статутного капіталу ТзОВ повинен становити не менше…  

 

а) 625 мінімальних заробітних плат; 

 б) 100 мінімальних заробітних плат;  

в) 250 мінімальних заробітних плат; 

 г) 1250 мінімальних заробітних плат;  

д) 1350 мінімальних заробітних плат.  

4. Акціонери ПАТ відповідають за зобов'язаннями товариства:  

а) лише в межах належних їм акцій;  

б) своїми внесками в статутний капітал та частково належним їх майном;  

в) своїми внесками в статутний капітал та всім своїм приватним майном;  

г) у межах своїх вкладів та додатково придбаними облігаціями підприємства; д) належним їм 

майном. 

 

 5. Відмінності між ПАТ та ПрАТ полягають у: 

 

 а) розмірі мінімального статутного фонду, необхідного для створення товариства;  

б) формі фінансування товариства; 

 в) особливостях обігу цінних паперів на фінансовому ринку; 

 г) складі засновників товариства;  

д) акціонер може продавати свої акції третім особам лише за згодою решти акціонерів.  

 

6. Які з наведених характеристик стосуються державного підприємства? 

 

а) розподіл чистого прибутку ДП здійснюється за рішенням трудового колективу; 

 б) рішення про створення, ліквідацію чи реорганізацію ДП приймаються міністерствами та 

іншими органами державної виконавчої влади; 

 в) рішення про збільшення статутного капіталу ДП приймається трудовим колективом; 

 г) засновники відповідають за боргами ДП своїми вкладами, а при недостатності цим сум - 

додатково належним їм майном у пропорційному до вкладу розмірі;  



д) вони можуть бути засновниками підприємств будь – яких суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

 

7. До малих підприємств, які можуть бути платниками єдиного податку, відносяться:  

 

а) всі приватні підприємства; 

 б) юридичні особи з середньообліковою чисельністю працюючих не більше 50 осіб та 

обсягом виручки від реалізації продукції за рік до 500 тис. грн.;  

в) юридичні особи з середньообліковою чисельністю працюючих не більше 50 осіб та 

обсягом виручки від реалізації продукції за рік до 1 млн. грн.;  

г) довірчі товариства, страхові компанії з середньообліковою чисельністю працюючих не 

більше 50 осіб та обсягом виручки від реалізації продукції за рік до 1 млн. грн.; 

 д) всі суб’єкти господарювання без створення юридичної особи 

 

Приклади варіантів модульної контрольної роботи 

 

Варіант 1 

 

1. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок 

проведення. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та корпоративних 

підприємств  

2. Управління дебіторською заборгованістю. 

Задача 1 

Місячний оклад робітника 105 грн. Згідно з графіком за місяць передбачалось відпрацювати 

184 год, фактично відпрацьовано 22 дні по 8 год, у тому числі 4 год простою, оплачуваного в 

розмірі 50% тарифної ставки. За виконання плану нараховано премію в розмірі 15% 

заробітку. 

Визначити суму заробітної плати робітника за місяць. 

Задача 2 

У результаті розподілу прибутку швейної фабрики між її виробничими підрозділами 

розкрійний цех одержав 9,4 тис. грн. валового прибутку. Після сплати орендної плати в 

розмірі 0,8 тис. грн. та повернення внутрізаводських кредитів у сумі 1,2 тис. грн. і 

відшкодування збитків у розмірі 0,45 тис. грн. у цеху було утворено фонд споживання та 

фонд накопичення у співвідношенні 3:1. 

Розрахувати величину цих фондів. 

 

Питання до підсумкового контролю: 

1. Поняття «суб'єкта господарювання» як організованої форми продуктивної діяльності 

окремих громадян, колективів підприємств, організацій, установ та державних інституцій.  

2. Поняття фінансової діяльності підприємств: поточна діяльність, інвестиційна 

діяльність. Методи фінансування суб'єктів господарювання. 

3. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.  

4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.  

5. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, господарських товариств, 

іноземних підприємств та кооперативів.  

6. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств.  

7. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. 
Фінансове забезпечення у сфері освіти.  

8. Види фінансування закладів освіти.  

9. Правові основи фінансово-економічної діяльності закладів освіти в Україні. 

10. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування.  

11. Початкове формування статутного фонду підприємств різних форм організації 

бізнесу.  



12. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав.  

13. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела.  

14. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства і унітарного 

підприємства. 

15.  Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок 

проведення.  

16. Фінансове планування бюджету закладів освіти. Фінансова політика закладу освіти  

17. Поняття кошторису закладів освіти. Система бюджетування в освітніх закладах. 

18. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного 

капіталу підприємства.  

19.  Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів.  

20. Прибуток підприємства: економічна суть і функції. Планування прибутку від 

звичайної і надзвичайної діяльності. Вплив оподаткування підприємств на формування 

прибутку.  

21. Розподіл і використання прибутку підприємства (товариства).  

22. Грошові потоки підприємств. Чистий грошовий потік. Звіт про рух грошових коштів.  

23. Фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу.  

24. Економічна доцільність використання у господарському обороті позичених коштів. 

Вплив рівня витрат на залучення кредитних ресурсів на підвищення рентабельності власного 

капіталу.  

25. Встановлення загальної фінансової структури підприємства і ступеня його залежності 

від кредиторів та інвесторів.  

26. Моніторинг платоспроможності підприємства.  

27. Формування доходної частини бюджету закладів освіти.  

28. Бюджетне фінансування закладів освіти.  

29. Власні надходження закладів освіти, види надходження, порядок їх формування та 

використання.  

30. Порядок надання платних послуг закладами освіти.  

31. Видаткова частина кошторису закладу освіти. Поточні та капітальні видатки. Статті 

видатків установ освіти.  

32. Фінансові установи: організація фінансової діяльності.  

33. Комерційні банки. Характеристика комерційного банку як фінансової установи.  

34. Капітал банку. Власний капітал банку (власні кошти) і його складові. Нормативи 

достатності капіталу.  

35. Доходи банку: процентні і непроцентні. Витрати банку: процентні і непроцентні.  

36. Прибуток комерційного банку. Оподаткування комерційних банків.  

37. Страхові компанії. Характеристика страхової компанії як фінансової установи. 

38.  Джерела формування статутного фонду страхової компанії.  

39. Характеристика складових капіталу страхової компанії.  

40. Платоспроможність страхових компаній. Страхові резерви.  

41. Правила розміщення страхових резервів.  

42. Фінансові результати страхових компаній. Система оподаткування страхових 

компаній.  

43. Інститути спільного інвестування (ІСІ). Загальна характеристика ІСІ як фінансових 

установ. 

44.  Корпоративний інвестиційний фонд як ІСІ.  

45. Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду. Джерела 

формування капіталу.  

46. Пайовий інвестиційний фонд. Компанія з управління активами ІСІ 



47. Особливості оподаткування фінансових результатів інститутів спільного 

інвестування.  

48. Фінансова діяльність органів влади.  

49. Фінансове планування в органах державної влади.  

50. Кошторисне планування. 

51.  Доходи від надання управлінських послуг. Пасивні доходи та доходи від виконання 

інших операцій.  

52. Взаємовідносини вищих органів влади та органів місцевого самоврядування з 

бюджетом та державними цільовими фондами.  

53. Фінансова діяльність державних організацій та установ.  

54. Фінансове планування в державних (комунальних) організаціях і установах.  

55. Складання, затвердження і виконання кошторису.  

56. Фінансування поточних та інвестиційних витрат. 

57. Формування доходів на які розповсюджується статус неприбутковості (звільнення від 

оподаткування): доходи від надання послуг, що відповідають функціональному 

призначенню організації; пасивні та інші доходи. Доходи від проведення виробничих та 

одноразових господарських операцій та порядок їх використання. 

58. Управління фінансами у закладах освіти.  

59. Поняття фінансового менеджменту у закладах освіти.  

60. Сутність управління активами закладу освіти.  

61. Застосування фандрайзінгу у закладах освіти.  

62. Методи управління фінансовими та матеріальними ресурсами закладів освіти.  

63. Система управління фінансами закладу освіти в умовах госпрозрахунку. 

64. Оподаткування державних установ.  

65. Фінансова діяльність громадських організацій та організацій створених фізичними та 

юридичними особами.  

66. Економіко-правова характеристика організацій та установ, що мають право на 

отримання статусу неприбуткових.  

67. Організація фінансової діяльності: основні джерела формування майна і фінансові 

ресурси громадських організацій та організацій створених фізичними та юридичними 

особами.  

68. Доходи організацій.  

69. Оподаткування громадських організацій та організацій створених фізичними та 

юридичними особами. 

70. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.  

71. Стратегічний фінансовий контролінг.  

72. Оперативний фінансовий контролінг. Функції фінансового контролінгу.  

73. Основні методи контролінгу: опитування; бенчмаркінг; вартісний аналіз; 

портфельний аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки беззбитковості та інші.  

74. Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства.  

75. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних 

сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та 

втрати ліквідності.  

 

 

 

 

 

 

 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів: 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

перед-бачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 

 

 



8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

 

Досягнення студентів на семінарських (практичних), лабораторних заняттях, а також 

виконані ними індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських (практичних) і лабораторних заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з 

обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення. У кожній клітинці академічного 

журналу зазначається лише одна оцінка, позначки «+» та «–» не допускаються. У разі 

пропуску заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку 
н
/. 

Здобувач вищої освіти, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю та виконати індивідуальне завдання 

й самостійну роботу, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому 

право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів.  



Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу з відповідним ваговим коефіцієнтом. Підрахунки 

середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. Кількість балів 

за поточний контроль округлюють до цілих. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою: 

- від «0» до «10» – для дисциплін, викладання яких завершується екзаменом; 

       Максимальна кількість балів за 1 теоретичне питання складає 2 бали, за 

розв’язання 1 задачі — 3 бали. Максимальна кількість балів виставляється у разі повної 

обґрунтованої відповіді на теоретичне питання та правильного розв’язання задачі з наданням 

ґрунтовного висновку та/або аналітичної оцінки отриманих результатів. 

 Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невозові відповісти на питання контрольної роботи і розв’язати задачу.  

1 бал за теоретичне питання  та 2  бали за розв’язання задачі студент отримує у разі, 

якщо він відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. 

Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускає 

істотні неточності та помилки.  

1,5 бали за теоретичне питання та 2,5 бали за розв’язання задачі  студент отримує у 

разі, якщо відповідь достатньо повно висвітлює володіння навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

Мінімальна кількість балів за модульну контрольну роботу повинна становити не менше 6 

балів. 

8.3. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Семестрові екзамени в усній проводять за білетами, складеними екзаменаторами 

навчальних дисциплін та затвердженими не пізніше, ніж за місяць до початку іспиту на 

засіданні кафедри та підписаними завідувачем кафедри й екзаменатором. Семестровий 

екзамен в усній формі приймається двома особами: викладачем, який читав дисципліну і є 

екзаменатором, та викладачем, який не проводив у групі академічні заняття з цієї 

дисципліни. Екзаменаційний білет містить два теоретичних питання і одну задачу. 

Результат усного і письмового екзаменаційного контролю визначається як середнє 

арифметичне оцінок (середньозважений бал) студента, що він отримав за кожне з питань 

екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений 

показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілого. За умови тестової 

форми контролю кількість балів, що відповідає відсотку правильних відповідей студента, 

має бути помножена на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлена до цілого. 

Якщо здобувач вищої освіти отримав недостатньо балів за певний вид контролю, 

зокрема за поточний (менше 20 балів), за проміжний (менше 6 балів), то він не 

допускається до складання семестрового іспиту, а у відомості обліку успішності 

виставляється оцінка «незадовільно». 

 У разі, якщо здобувач вищої освіти за екзамен в усній чи письмовий формі отримав 

середньозважений бал менше, ніж 2,75. У графі «підсумковий контроль» виставляється 0 

балів. 

 Студенти, котрі не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, 

що одержали незадовільну оцінку. У випадку відсутності здобувача вищої освіти на екзамені 

з поважної причини, підтвердженої документально, деканат складає додатковий графік для 

підсумкового контролю. 

 



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-

zi-zminamy.pdf  

 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,4 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проектор. 
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 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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