
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

_______________________ (М.І. Мальований) 

 

«______»  _______________ 2019 року 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Освітній ступінь: 
_____________________бакалавр________________________ 

(назва освітнього ступеня) 

Спеціальність: 
193 "Геодезія та землеустрій"  

 (шифр і назва спеціальності) 

Факультет: 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА              

  (назва факультету, на якому вивчається дисципліна) 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2019 рік 



  

Робоча програма з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Умань. 

Уманський НУС, 2019. 28 с. 

 

 

Розробники: к.е.н., Пташник С.А. 
 

_____________________  (Пташник С.А.) 
                   (підпис) 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування  

 

Протокол від «27 » серпня 2019 року № 1 

 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

 

        _______________________ (Прокопчук О.Т.) 
                                      (підпис)                 (прізвище та ініціали)          

 

«_____»___________________ 2019 року  

 

Схвалено методичною комісією факультету лісового і садово-паркового 

господарства              
 

Протокол від  «       » _____________ 2019 року № ___. 

 

Голова ____________ (_________________) 
                     (підпис)          

 

«_____»__________2019 року     

 

 

 

 

 

 

 

 

  УНУС, 2019 рік 

  Пташник С.А., 2019рік 



  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

19 "Архітектура та 

будівництво" 

Вибіркова 

 

Модулів – 1 

193 "Геодезія та 

землеустрій" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

реферат/есе 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– денна – 90 

– заочна – 90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,3; 

самостійної роботи 

студента – 4,9; 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 0,5; 

самостійної роботи 

студента – 6,5. 

Освітній ступінь: 

- бакалавр 

 

16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальні заняття: 
 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи для денної форми навчання становить 33:67. 

. 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Страхування та податки є базовими елементами фінансово-кредитної 

системи держави. У сучасній економіці страхування виступає в ролі фінансового 

стабілізатора, що дозволяє суспільству компенсувати збитки, які наступають 

внаслідок непередбачених випадкових подій і наносять втрати державі, бізнесу і 

населенню. Податки ж відповідають за забезпечення держави та органів місцевого 

самоврядування фінансовими ресурсами, що необхідні їм для виконання 

ключових функцій. 

Мета дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» (інтегральна 
компетентність) – формування системи знань щодо теоретично- 

методологічних і практичних питань з фінансово-економічної діяльності.  

Основними завдання дисципліни «Фінансово-економічна діяльність»  є 

вивчення закономірностей і механізму фінансово-економічних відносин держави, 

підприємств і фізичних осіб; 

Предметом дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» є 

економічні відносини, що виникають у сфері економіки. 

Цілі навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» 

(програмні компетентності): 

- вивчення закономірностей і механізму фінансово-економічних та 

інвестиційних відносин держави, підприємств і фізичних осіб; 

- набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці фінансово- 

економічної діяльності інвестування; 

- вивчення особливостей аналізу інвестиційних проектів; 

- набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб 

підприємства в основному та оборотному капіталі; 

- набуття практичних навичок з визначення ціни та прибутковості 

підприємства; 

- вивчення порядку організації і проведення фінансово-економічної роботи 

та інвестиційного процесу на підприємстві; 

- оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної 

діяльності. 

Програмні результати навчання: 

- аналізувати економічні категорії та ряд показників, які характеризують 

економічні та інвестиційні процеси та оцінити їх ефективність; 

- проводити аналіз витрат і прибутків із врахуванням фактора часу; 

- визначати інвестиційну привабливість підприємств, регіону, галузі, країни; 

- розраховувати та аналізувати фінансові та економічні коефіцієнти. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1. Організація фінансової роботи в суб’єктів 

підприємництва. 

 Предмет та значення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання». Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності 

суб’єктів підприємництва. Організація фінансової роботи в суб’єктів 

підприємництва. Розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській 

економічній науці. Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в 

Україні. 

 

Змістовний модуль 2. Особливості фінансування суб’єктів 

господарювання різних форм організації бізнесу 
Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності. 

Фінансова діяльність господарських товариств. Фінансова діяльність об’єднань 

підприємств, венчурних і рієлтерських підприємств. Фінансова діяльність 

державних підприємств. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і 

кредитних спілок та їх об’єднань. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в 

Україні та країнах ЄС. 

 

Змістовний модуль 3. Формування власного капіталу підприємства 
1. Власний капітал підприємства: функції, складові та оцінка. Формування 

статутного капіталу акціонерних товариств. Статутний капітал товариств з 

обмеженою відповідальністю: формування та управління ним. Пайовий та 

резервний капітал підприємств 

 

Змістовий модуль 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 
Суть джерел фінансування підприємств. Характеристика внутрішніх джерел 

фінансування за використання касового підходу. Характеристика внутрішніх 

джерел фінансування за використання методу нарахування. Управління 

грошовими потоками (Cash Flow) підприємства 

 

Змістовий модуль 5. Дивідендна політика підприємства 
Суть та види дивідендної політики. Теорії дивідендної політики та методи 

нарахування дивідендів. Чинники дивідендної політики. Оцінка дивідендної 

політики та її результатів методом коефіцієнтів 

 

Змістовий модуль 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених 

ресурсів 
Форми зовнішнього фінансування суб’єктів підприємництва. Особливості 

проведення операцій факторингу. Запозичення ресурсів суб’єктами 



  

підприємництва за рахунок короткострокових кредитів. Залучення фінансових 

ресурсів підприємства шляхом випуску облігацій 

 

Змістовий модуль 7. Фінансова реорганізація підприємства 
Сутність реструктуризації та реорганізації підприємства. Особливості 

реорганізації акціонерних товариств. Укрупнення підприємства. Подрібнення 

підприємства. Без зміни розмірів підприємства (перетворення). Зарубіжний досвід 

проведення реорганізації підприємств. 

 

Змістовий модуль 8. Інвестування підприємства. Оцінювання вартості 

підприємства. Фінансовий контролінг на підприємстві 

 Суть та види інвестицій підприємств. Зміст, мета та завдання інвестиційної 

діяльності. Розробка інвестиційного проекту. Його складові. Фундаментальний 
аналіз інвестицій. Методи оцінювання ефективності інвестицій. 1. Сутність та 

принципи оцінки вартості підприємства. Критерії вибору методів оцінки вартості 
підприємства. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства. Ринковий підхід в 

оцінці вартості підприємства. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства. 1. 

Суть фінансового контролінгу. Методи оперативного фінансового контролінгу. 
Методи стратегічного фінансового контролінгу.  

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Змістовий модуль 1.  Організація фінансової роботи в суб’єктів підприємництва. 

Тема 1. Організація 

фінансової роботи в 

суб’єктів 

підприємництва. 

9 2 1   6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
9 2 1   6 

Змістовий модуль 2. Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних 

форм організації бізнесу 

Тема 2. Особливості 

фінансування 

суб’єктів 

господарювання 

різних форм 

організації бізнесу 

9 2 1   6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
9 2 1   6 

Змістовий модуль 3. Формування власного капіталу підприємства  

Тема 3. Формування 

власного капіталу 

підприємства 

14 2 2   10 

Разом за змістовим 

модулем 3 
14 2 2   10 

Змістовий модуль 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Тема 4. Внутрішні 

джерела 

фінансування 

підприємства 

11 2 2   7 

Разом за змістовим 

модулем 4 
11 2 2   7 

Змістовий модуль 5. Дивідендна політика підприємства 

Тема 5. Дивідендна 

політика 

підприємства 

14 2 2   10 

Разом за змістовим 

модулем 5 
14 2 2   10 

Змістовий модуль 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

Тема 6. 

Фінансування 

підприємства за 

рахунок 

запозичених 

ресурсів  

14 2 2   10 



  

Разом за змістовим 

модулем 6 
14 2 2   10 

Змістовий модуль 7. Фінансова реорганізація підприємства 

Тема 7. Фінансова 

реорганізація 

підприємства 

9 2 2   5 

Разом за змістовим 

модулем 7 
9 2 2   5 

Змістовий модуль 8. Інвестування підприємства. Оцінювання вартості підприємства. 

Фінансовий контролінг на підприємстві 

ЗМ 8. Інвестування 

підприємства. 

Оцінювання 

вартості 

підприємства. 

Фінансовий 

контролінг на 

підприємстві 

14 2 2   6 

Разом за змістовим 

модулем 8 
14 2 2   6 

Всього 90 16 14   60 

 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

Денна форма 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

1 
Змістовий модуль 1.  Організація фінансової роботи в 

суб’єктів підприємництва 
1 

2 
Змістовий модуль 2. Особливості фінансування суб’єктів 

господарювання різних форм організації бізнесу 
1 

3 
Змістовий модуль 3. Формування власного капіталу 

підприємства  
1 

8 
Змістовий модуль 4. Внутрішні джерела фінансування 

підприємства 
2 

9 Змістовий модуль 5. Дивідендна політика підприємства 1 

10 
Змістовий модуль 6. Фінансування підприємства за рахунок 

запозичених ресурсів 
1 

11 Змістовий модуль 7. Фінансова реорганізація підприємства 1 

12 
Змістовий модуль 8. Інвестування підприємства. Оцінювання 

вартості підприємства. Фінансовий контролінг на 

підприємстві 
1 

 

6. Самостійна робота 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

1 

Змістовий модуль 1.  Організація фінансової роботи в суб’єктів 

підприємництва 

1. Предмет та значення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання». 

2. Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів 

підприємництва 

3. Організація фінансової роботи в суб’єктів підприємництва 

4. Розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській 

економічній науці. 

5. Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні. 

6 

2 

Змістовий модуль 2. Особливості фінансування суб’єктів 

господарювання різних форм організації бізнесу  

1. Характеристика організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності. 

2. Фінансова діяльність господарських товариств. 

3. Фінансова діяльність об’єднань підприємств, венчурних і рієлтерських 

підприємств. 

4. Фінансова діяльність державних підприємств. 

5. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх 

об’єднань. 

6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС. 

6 

3 Змістовий модуль 3. Формування власного капіталу підприємства  10 



  

1. Власний капітал підприємства: функції, складові та оцінка 

2. Формування статутного капіталу акціонерних товариств 

3. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: 

формування та управління ним 

4. Пайовий та резервний капітал підприємств 

4 

Змістовий модуль 4. Внутрішні джерела фінансування 

підприємств 

1. Суть джерел фінансування підприємств 

2. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання 

касового підходу 

3. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання 

методу нарахування 

4. Управління грошовими потоками (Cash Flow) підприємства 

7 

5 

Змістовий модуль 5. Дивідендна політика підприємства 

1. Суть та види дивідендної політики 

2. Теорії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів 

3. Чинники дивідендної політики 

4. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів 

10 

6 

Змістовий модуль 6. Фінансування підприємства за рахунок 

запозичених ресурсів 

1. Форми зовнішнього фінансування суб’єктів підприємництва 

2. Особливості проведення операцій факторингу 

3. Запозичення ресурсів суб’єктами підприємництва за рахунок 

короткострокових кредитів 

4. Залучення фінансових ресурсів підприємства шляхом випуску 

облігацій 

10 

7 

Змістовий модуль 7. Фінансова реорганізація підприємства 

1. Сутність реструктуризації та реорганізації підприємства. 

2. Особливості реорганізації акціонерних товариств. 

3. Укрупнення підприємства. 

4. Подрібнення підприємства. 

5. Без зміни розмірів підприємства (перетворення). 

6. Зарубіжний досвід проведення реорганізації підприємств. 

5 

8 

Змістовий модуль 8. Інвестування підприємства. Оцінювання 

вартості підприємства. Фінансовий контролінг на підприємстві 

1. Суть та види інвестицій підприємств. 

2. Зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності. 

3. Розробка інвестиційного проекту. Його складові. 

4. Фундаментальний аналіз інвестицій. 

5. Методи оцінювання ефективності інвестицій. 

6 



8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

8.1. Денна форма навчання  

Вимоги до написання та захисту реферату / есе  

Індивідуальні завдання виконуються студентами у вигляді написання реферату 

або есе. 
Написання реферату або есе дає можливість студенту навчитися самостійно 

вести пошук та опрацювання інформаційних джерел, систематизувати й 
узагальнювати матеріали, виявляти проблеми, дискусійні питання, проводити аналіз, 

вносити пропозиції, робити висновки. Представлення реферату або есе на 

семінарському занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед 
аудиторією, аргументування та відстоювання власної точки зору, вміння відповідати 

на питання. 

Етапи підготовки реферату чи есе: 

1. Студент самостійно обирає тему реферату чи есе з визначеної 

проблематики, а також може запропонувати свою тему. Вибір теми реферату чи есе, 
а також термінів його представлення, узгоджується з викладачем.  

2. Первинне дослідження інформаційних джерел. 

3. Самостійне розроблення плану написання реферату або есе. 
4. Отримання консультаційної допомоги викладача. 

5. Безпосередня робота над написанням реферату або есе. 
6. Представлення реферату або есе в групі. 

Орієнтовне оформлення реферату або есе: 

Текст реферату або есе має бути набраний на комп'ютері (шрифт 14, інтервал – 
1,5, поля – по 2 см (з правої сторони – 1 см)). Загальний обсяг – не більше 10 

сторінок. Текст роботи слід розміщувати на одній сторінці стандартного аркуша А4.  

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 
потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних 

документів із обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату або есе 
рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів, електронні інтернет-ресурси. Найбільша кількість 

публікацій з фінансових питань міститься у журналах «Фінанси України», 
«Економіка України», збірниках наукових праць, а також у газетах «Голос України», 

«Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін., на офіційних порталах 

періодичних наукових видань. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях 
Верховної Ради України», «Офіційному віснику України», «Голосі України» та 

інших періодичних виданнях, на офіційному порталі «Законодавство України» тощо. 
Аналітичний матеріал щодо акумуляції сум податків і платежів до бюджетів різних 

рівнів висвітлюється на офіційних сайтах Державної фіскальної служби України, 

Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби України. 

Зміст реферату або есе треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи 
повторень та непотрібних відступів від теми. У кінці оформляють список 

використаної літератури. 

Презентація реферату або есе проходить на семінарському занятті, де 
розглядається дана тема. Доповідь не повинна перевищувати 7 – 10 хвилин. 



 

 

  

Контроль якості підготовки студентом реферату або есе відбувається під час 

його представлення й обговорення в аудиторії на семінарському занятті, а також під 
час індивідуальних занять з викладачем. 

 

Теми рефератів / есе: 

1. Поняття суб'єкта господарювання. Права та обов'язки суб'єктів 

господарювання. 

2. Господарські організації; підрозділи господарських організацій, створені 
цими організаціями і їх характеристика. 

3. Види підприємства, залежно від форм і видів власності (державна 
власність, колективна власність, приватна власність). 

4. Види підприємства, залежно від використовуваної організаційно-правової 

форми (унітарні, корпоративні). 
5. Мета фінансової служби підприємства. Фінансові рішення і 

вартість підприємства. 

6. Фінансова робота в об'єднаннях і групах підприємств. 
7. Фінансова і статистична звітність на підприємстві. 

8. Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. 
9. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. 

10. Додатковий і резервний капітал підприємства та джерела його 

поповнення. 
11. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних 

прав. Оцінка вартості корпоративних прав (за справедливою 
оцінкою, методом участі у капіталі). 

12. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. 

Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів. Збільшення 
статутного фонду за рахунок коштів підприємства. 

13. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства. 

Облігації конверсійного займу. 
14. Порівняльна характеристика Зменшення статутного капіталу 

підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Деномінація 
та конверсія. Порядок викупу та анулювання корпоративних 

прав підприємства. Значення самофінансування у простому і 

розширеному відтворенні. 
15. Самофінансування з метою підтримання рівня виробництва. 

Самофінансування з метою росту. 

16. Валове і чисте самофінансування. 
17. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу 

підприємства. 
18. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування 

фінансових ресурсів. 

19. Податкова концепція нарахування амортизації. Механізм 
нарахування амортизації податковим методом. 

20. Фінансова концепція нарахування амортизації. Нарахування 
амортизації фінансовими методами. 

21. Прибуток підприємства, отриманий від звичайної і надзвичайної 



 

 

  

діяльності. 

22. Вплив оподаткування підприємств на формування прибутку. 
23. Розподіл і використання прибутку підприємства (товариства). 
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24. Кошти прирівняні до власних (стійка кредиторська заборгованість) як 
джерело самофінансування підприємства. 

25. Зв'язок коштів засновників (акціонерів) з самофінансуванням 

підприємств (товариств). 
26. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. 

27.Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивідендної 
політики. 

28. Дивідендна політика і структура капіталу. Взаємозв'язок дивідендної 

політики та самофінансування підприємства. 
29. Методи нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати 

дивідендів. Ефективність дивідендної політики. 

30. Оподаткування дивідендів. 
31. Фінансова діяльність об'єднань підприємств. Види об'єднань 

підприємств. 
32. Характеристика неприбуткових організацій; підприємницької діяльності. 

33. Фінансова діяльність державних підприємств та установ. 

34. Фінансова діяльність страхових організацій і страхових пулів. 
35. Фінансова діяльність товарних і фондових бірж. 

36. Фінансування спільних інвестицій на основі угод кооперації 
37. Фінансова інвестиційна діяльність підприємства 

38. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

відносин 
39. Фінансова діяльність комерційних банків. 

40. Фінансова діяльність страхових компаній. 

41. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування. 
42. Фінансова діяльність вищих органів влади і органів місцевого 

самоврядування. 
43. Фінансова діяльність державних (бюджетних) організацій та установ. 

44. Фінансова діяльність громадських організацій. 

45. Ознаки, характерні для суб'єкта господарювання: господарська 
компетенція, наявність відокремленого майна, можливість нести 

відповідальність за зобов'язаннями в межах власного майна, 

організаційно правова форма. 2.Класифікація суб'єктів господарювання. 
46. Початковий статутний капітал акціонерного товариства (ВАТ). Джерела 

формування. Обмеження розміру початкового статутного капіталу. 
47. Зменшення статутного капіталу (анулювання викуплених акцій, 

зменшення номінальної вартості акцій). 

48. Збільшення статутного капіталу: додатковий випуск акцій, збільшення 
номінальної вартості акцій (реінвестування дивідендів), індексація 

вартості основних засобів (необігових активів), конвертація облігацій в 
акції. 

49. Самофінансування як метод господарювання. Характеристика видів 



 

 

  

самофінансування: валового і чистого. 

50. Амортизаційна політика підприємств. Характеристика податкового і 
фінансового методів нарахування амортизації. 

51. Прибуток від звичайної діяльності підприємства. Чистий прибуток 

підприємства і порядок його використання.  
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52. Інші джерела самофінансування підприємства (товариства). 

53. Характеристика фінансового контролінгу як складової контролінгу 
підприємства і його завдання. 

54. Функції та методи фінансового контролінгу. Інформаційне забезпечення; 
координаційна функція; вироблення стратегії санації 

55. Система раннього прогнозування банкрутства. 

56. Фінансове планування і бюджетування на підприємств 

 

7.2. Заочна форма навчання 

Завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання 
Виконання контрольної роботи дає можливість студенту поглибити знання з 

дисципліни «Фінансово-економічна діяльність», навчитися самостійно працювати з 

інформаційними джерелами, поглиблено вивчати основні проблеми щодо особливостей 

функціонування податків в Україні; виробити навички самостійного наукового 

мислення, вміння приймати рішення в умовах складного та динамічного податкового 

законодавства. 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та 

опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу. 

Студенти виконують контрольну роботу у позааудиторний час. Викладач 

консультує студентів, спрямовує на контрольну роботу та на практичному занятті 

перевіряє та заслуховує захист контрольної роботи. Студент представляє виконану 

відповідно до вимог контрольну роботу керівнику в установлений термін. Оцінювання 

контрольної роботи здійснюється окремо за теоретичну та практичну частини. 18 балів – 

за повне розкриття та ґрунтовні відповіді на теоретичну частину роботи; 12 балів – за 

правильне розв’язання кожної задачі та правильні відповіді на всі питання викладача. 

Максимальна сума за виконання та захист контрольної роботи студентом – 30 

балів.  

 

Питання для написання контрольної роботи 
1. Поясніть сутність, необхідність і особливості здійснення фінансово- економічної 

діяльності. 

2. Підприємство у сфері фінансово-правових відносин. Принципи фукціонування і 

обов‘язки. 

3. Назвіть і охарактеризуйте основні види, сутність і механізми функціонування 

підприємства. 

4. Класифікуйте види корпоративних об‘єднань за організаційною формою. 

5. Фінансова діяльність фізичних осіб. 

6. Поясніть сутність та охарактеризуйте види господарських товариств. 

7. Критерії та чинники вибору форми організації бізнесу. 

8. Об‘єкти цивільно-правових та фінансово-правових відносин у сфері фінансової 



 

 

  

діяльності. 

9. Нормативно-правове регулювання фінансово-економічної діяльності в Україні. 

10. Фактори макрооточення, що супроводжують діяльність підприємств. 

11. Вплив факторів мезооточення та мікрооточення. 

12. Дайте визначення категорії «регуляторна політика» та охарактеризуйте її вплив на 

фінансово-економічну діяльність підприємств. 

13. Охарактеризуйте основні напрями регуляторної політики держави. 

14. Дайте визначення поняттю ресурсів, факторів виробництва, які використовують 

підприємства. 

15. Визначте роль і необхідність землі як фактору виробництва. 

16. Основні фонди, сутність та вплив на результати діяльності. 

17. Дайте визначення амортизації основних засобів та охарактеризуйте її основні методи. 

18. Обігові активи сутність та вплив на результати діяльності. 

19. Охарактеризуйте фінансові і трудові ресурси підприємства. 

20. Поясніть роль і важливість інформації і фінансово-економічній діяльності підприємств, 

як фактору виробництва. 

21. Сутність бухгалтерського обліку. 

22. Сутність понять контролю і аудиту. 

23. Сутність звітності підприємства та її складових елементів. 

24. Сутність основних показників результативності фінансово-економічної діяльності 

підприємства. 

25. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-економічної діяльності. 

26. Собівартість: визначення, зміст. 

27. Порядок визначення, особливості застосування показника рівень рентабельності як 

відносного показника прибутковості фінансово-економічної діяльності 

28. Зміст і принципи розрахунків підприємства з контрагентами. 

29. Форми безготівкових розрахунків. 

30. Організація роботи підприємств із безготівковими розрахунками. 

31. Особливості розрахунків готівкою. 

32. Платежі з прибутку підприємства до державного бюджету. 

33. Використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. 

34. Контроль фінансової служби підприємства за прибутковістю і рентабельністю. 

35. Підприємство і державна податкова служба. 

36. Суть і функції податку на додану вартість 

37. Суть і функції акцизного збору 

38. Сутність поняття «земельна ділянка» і її особливості, як засобу виробництва. 

39. Документи нормативно-правового регулювання оцінки земельних ділянок в Україні. 

Принципи землеоціночної діяльності. 

40. Охарактеризуйте бонітування ґрунтів як метод грошової оцінки земель. 

41. Особливості економічної оцінки земель. 

42. Грошова оцінка земельних ділянок (нормативна та експертна оцінка). 

43. Характеристика порядку документообігу за результатами оцінки земель. 

44. Особливості застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок України. 

 

 



 

 

  

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У рамках вивчення дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» 

передбачено проведення: 
1) лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, 

тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій, крім традиційного 
способу, планується використання мультимедійного комплексу для наочного 

відображення представленого матеріалу; 

2) семінарських занять. Заплановані з метою кращого засвоєння матеріалу 
студентами. Під час їх проведення планується використання тестів, рефератів, 

проведення дискусії тощо; 

3) практичних занять. На практичних заняттях планується вирішення 
ситуаційних задач щодо чинних видів податків і зборів; 

4) самостійної роботи студентів, що проводитиметься з використанням 
різноманітних дидактичних методів навчання. 

 
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

Поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які 

розподіляються наступним чином: активність роботи протягом семестру не може 
перевищувати 100 балів; в тому числі виконання модульних завдань (2 модулі) – не 

більше 16 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 
1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2. Виконання індивідуальних завдань; 
3. Виконання модульного завдання. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 
семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському 

занятті; результати бліц-опитування. 
Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0 – 3 бали.  
б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0 – 3 бали. 

в) бліц-опитування – 0 – 3 бали. 

г) письмовий контроль – 0 – 3 бали. 
д) виконання практичних завдань – 0–8 балів. 

Самостійна та індивідуальна роботи. При контролі виконання самостійних 
завдань оцінці підлягають написання та презентація реферату / есе, які оцінюються у 

0 – 15 балів, а також підготовка питань, що виносяться на самостійне опрацювання. 

Модульний контроль. Система оцінювання виконання завдань модуля: – 0 – 10 
балів. На модульний контроль виноситься по 1 теоретичному питанню по кожній з 

тем дисципліни. За 1 вірно висвітлене питання студент отримує 1 бал. 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. 
Підсумковий контроль. Підсумковий контроль з дисципліни «Фінансово-

економічна діяльнвсть» здійснюється у формі заліку відповідно до набраних 
студентом протягом семестру балів. 



Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання  

з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» 

для денної форми навчання 
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Кількість балів за модуль 85 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 МК 2 Реферат 

Кількість балів за 

змістовими модулями і 

модульний контроль 

5 5 10  5 10 10 12 12 16 85  85 

 

100 

у т.ч. за видами робіт              

- семінарські заняття 3 3 2  3 2 2 2 2  19  19 

- практичні заняття   6   6 6 8 8  34  34 

- самостійна робота 2 2 2  2 2 2 2 2  16  16 

індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферат/есе) 

           15 15 

Модульний контроль          16 16  16 

 

 

 

 



11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ  

 

Поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які 

розподіляються наступним чином: активність роботи протягом семестру не може 
перевищувати 100 балів; в тому числі виконання модульних завдань (2 модулі) – не 

більше 16 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 
4. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

5. Виконання індивідуальних завдань; 

6. Виконання модульного завдання. 
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 
семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському 

занятті; результати бліц-опитування. 
Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0 – 2 бали.  

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0 – 2 бали. 
в) бліц-опитування – 0 – 2 бали. 

г) письмовий контроль – 0 – и бали. 
д) виконання практичних завдань – 0–7 балів. 

Самостійна та індивідуальна роботи. При контролі виконання самостійних 

завдань оцінці підлягають написання та презентація контрольної роботи, яка 
оцінюються у 0 – 20 балів, а також підготовка питань, що виносяться на самостійне 

опрацювання. 
Модульний контроль. Система оцінювання виконання завдань модуля: – 0 – 10 

балів. На модульний контроль виноситься по 1 теоретичному питанню по кожній з 

тем дисципліни. За 1 вірно висвітлене питання студент отримує 1 бал. 
За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль з дисципліни «Фінансово-

економічна діяльність» здійснюється у формі заліку відповідно до набраних 
студентом протягом семестру балів. 



 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання  

з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» 

для денної форми навчання 
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Кількість балів за модуль 85 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 МК 2 
Контрольна 

робота 

Кількість балів за 

змістовими модулями і 

модульний контроль 

3 3 11  3 10 10 12 12 16 80  80 

 

100 

у т.ч. за видами робіт              

- семінарські заняття   2   2 2 2 2  10  10 

- практичні заняття   6   5 5 7 7  30  30 

- самостійна робота 3 3 3  3 3 3 3 3  24  24 

індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(контрольна робота) 

           20 20 

Модульний контроль          16 16  16 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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