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Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни Фінанси підприємств 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки” 

Спеціальність: 051 “Економіка” 

Освітньо-професійна програма: “Міжнародна економіка” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1288 

Рік навчання: 3; Семестр: 5 . 
Дні занять:  

Консультації:  

Назва кафедри: кафедра фінансів, кредиту та страхування 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач (і) 
К.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй І.Р. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 

 http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-
romanivna/ 

Контактна інформація irina_chui@ukr.net 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Фінанси підприємств є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з міжнародної економіки. Студенти 

отримують систему фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок щодо організації фінансових 

відносин підприємств, формування фінансових ресурсів та їх ефективного використання, організації фінансової 

діяльності підприємств та фінансового планування, оцінювання їх фінансового стану. Завдання дисципліни: – 

вивчення сутності і функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації 

фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, 

оцінювання фінансового стану, санації підприємств.  

Пререквізити: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, економіка підприємства, ціни 

і ціноутворення. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу отримувати 

індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів та виконання комплексних 

завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

5 150 4 5 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 34 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 90 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1288
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на 

мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 

економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для 

складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів 

та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію. 

СК.12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 

ПРН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 
макроекономіки. 

ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. 
ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності. 
ПРН28. Застосовувати відповідні методики розрахунків у міжнародних кредитно-розрахункових, валютних, 

страхових операціях. 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Основи організації фінансів 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК4, СК1. 

Результати навчання: ПРН1 

Рекомендовані джерела:  2,3,4,5,14,15,16 

Завдання для СРС: 

1. Порядок реєстрації підприємства в 

Україні.  

2. Основні характеристики акціонерного 

товариства. 

3. Види акціонерних товариств.  

4. Порядок формування зареєстрованого 

капіталу акціонерного товариства.  

5. Товариства (партнерства) та їх види в 

українському законодавстві.  

6. Особливості формування та 

використання пайового капіталу у 

споживчих товариствах. 

7. Індивідуальне приватне підприємство 

та його основні характеристики. 

8. Державне нормативно-правове 

регулювання фінансової діяльності 

підприємства. 

1-ий 
(за тимчасовим 

розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

2-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

2-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

1-ий – 2-

ий 
(за розкладом) 9 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 2. Організація грошових розрахунків 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК4,ЗК8, 

СК7, СК10, СК12. 

Результати навчання:  ПРН10, ПРН28 

Рекомендовані джерела: 3-7,14, 17. 

Завдання для СРС: 

3-ій  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

4-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

3-ій  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 
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1. Порядок проведення розрахункових 

операцій в Україні.  

2. Повноваження НБУ у регулюванні 

безготівкових розрахунків в Україні. 

3. Правила документообігу. 

4. Порядок відкриття підприємством 

рахунку у банку. 

5. Види рахунків підприємства у 

банківських установах та порядок їх 

обслуговування. 

6. Договір про розрахунково-касове 

обслуговування банку. 

7. Вимоги до оформлення платіжних 

документів. 

8. Системи дистанційного 

обслуговування підприємств. 

3-ій – 4-

ий 
(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 

Формування компетентностей: ЗК4, ЗК8, 

СК7, СК10, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН10, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 3-7,9,12-15. 

Завдання для СРС: 

1. Види діяльності підприємства згідно 

стандартів обліку. 

2. Види операцій, що формують 

грошові надходження з операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності.  

3. Чистий і валовий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

4. Фактори, що випливають величину 

чистого доходу торговельного та 

промислового підприємства. 

5. Грошовий потік та його економічна 

суть. 

6. Валовий і чистий грошовий потік, 

методика їх обчислення. 

5-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

4-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

4-ий – 5-

ий  
(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 
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Тема 4. Формування і розподіл прибутку 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК4, ЗК8, 

СК1, СК7, СК10, СК11, СК12. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН10. 

Рекомендовані джерела: 1-7, 14-16. 

Завдання для СРС: 

1. Соціально-економічне значення 

прибутку підприємства. 

2. Дивідендна політика підприємства та її 

типи. 

3. Вплив податкової політики на вибір 

дивідендної політика підприємства. 

4. Порядок розподілу чистого прибутку 

підприємства. 

6-ій  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

7-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

5-ий   (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

6-ий – 7-

ий 
(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Формування компетентностей: ЗК4,ЗК8, 

СК1, СК10, СК11, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН8, ПРН10, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 9, 11, 16. 

Завдання для СРС: 

1. Переваги і недоліки справляння прямих і 

непрямих податків. 

2. Останні зміни податкового законодавства 

з приводу оподаткування підприємств. 

3. Місцеві податки і збори та їх значення у 

наповненні місцевих бюджетів. 

4. Методика обчислення величини єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

5. Групи платників єдиного податку. 

8-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

9-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

6-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1,5 

7-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

7-ий -8-ий  (за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Контрольна робота 1      15 
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Тема 6. Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів підприємств 

Формування компетентностей: ЗК 4, 

ЗК8, СК1, СК7, СК10, СК11, СК12, СК14.. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН8, 

ПРН10. 

Рекомендовані джерела:  3-8, 10, 12-15. 

Завдання для СРС: 

1. Джерела придбання основних засобів 

підприємства. 

2. Амортизаційна політика 

підприємства. 

3. Чинники, які зумовлюють 

необхідність інвестицій в основні засоби.  

4. Фізичний і моральний знос основних 

засобів. 

5. Капіталовкладення та їх джерела. 

10-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

11-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

8-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

9-ий – 10-

ий 
 (за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 7. Оборотні кошти. 

Формування компетентностей: ЗК4, ЗК8, 

СК1, СК10, СК11, СК12, СК 14. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН8, 

ПРН10. 

Рекомендовані джерела:  3-8, 10, 12-15 

Завдання для СРС: 

1. Операційний цикл та його складові. 

2. Величина, склад і структура 

оборотних засобів організацій і підприємств 

споживчої кооперації.  

3. Джерела формування оборотних 

коштів. 

4. Економічний ефект від відносного 

вивільнення оборотних коштів. 

12-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

9-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

10-ий – 

11-ий 
 (за розкладом) 9 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 8. Кредитування підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК4,ЗК8, 

СК1, СК10, СК11, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН8, ПР10, 

13-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 
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ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 2-7,9-10, 14, 16. 

Завдання для СРС: 

1. Необхідність та передумови залучення 

підприємством кредитних коштів. 

2. Кредитний договір, його зміст. 

3. Оцінювання кредитоспроможності 

позичальника. 

4. Кредитна лінія та її особливості 

оформлення. 

10-ий (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

11-ий – 

12-ий 
(за розкладом) 9 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 9. Оцінювання фінансового стану 

підприємства 

Формування компетентностей: ЗК4,ЗК8, 

СК7, СК10, СК11, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН8, ПРН10. 

Рекомендовані джерела: 3-7, 9-10, 12-13, 

15. 

Завдання для СРС: 

1. Системи і методи фінансового аналізу.  

2. Сфера застосування експрес-аналізу і 

фундаментального факторного аналізу 

фінансового стану.  

3. Фінансовий аналіз з метою діагностики 

ймовірності настання банкрутства. 

4. Інформаційна база для проведення 

фінансового аналізу. 

14-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

15-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
 

11-ий (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1,5 

12-ий –  (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

12-ий – 

13-ий 
(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 10. Фінансове планування на 

підприємствах 

Формування компетентностей: ЗК8,  

СК7, СК10, СК11, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН10. 

Рекомендовані джерела: 3-9 

Завдання для СРС: 

1. Фінансова тактика і фінансова стратегія 

підприємства. 

2. Мета і завдання фінансового планування. 

3. Методи фінансового планування. 

4. Фінансове планування на малих 

16-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

13-ий (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

14-ий – 

15-ий 
(за розкладом) 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 
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підприємствах.  

Тема 11. Фінансова санація підприємства 

Формування компетентностей: ЗК4,ЗК8,  

СК7, СК10, СК11, СК12, СК14. 

Результати навчання: ПРН8, ПРН10. 

Рекомендовані джерела: 2-7, 9-10,14-15. 

Завдання для СРС: 

1. Законодавство про банкрутство 

підприємств.  

2. Методика оцінювання ймовірності 

банкрутства Е. Альтмана та її застосування 

в українській практиці. 

3. Фінансові причини банкрутства та судові 

процедури банкрутства. 

4. Санація боржника до відкриття 

провадження у справі про банкрутство. 

5. Санаційні заходи відновлення 

платоспроможності підприємства. 

17-ий (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

14-ий (за розкладом) 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

2,5 

16-ий – 

17-ий 
(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, розв’язок 

практичних завдань 

2 

Контрольна робота 2 15 

Виконання та захист практичного завдання розрахункового характеру 15 

Разом 100 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу, передбачено виконання 

комплексного розрахункового завдання, яке має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студент отримав у процесі прослуханих лекцій і проведених практичних занять. Вибір 

завдання індивідуальне. Вибір варіанта роботи здійснюється кожним студентом за останніми цифрами 

залікової книжки. 

Розв’язання практичних задач проводиться з метою набуття студентами практичних вмінь та 

навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті проведення 

фінансового аналізу. Виконане практичне завдання повинно містити: 

- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору оптимального 

варіанта показника, базою для обґрунтування майбутнього управлінського рішення. 

Кожне практичне завдання містить теоретичні запитання, відповіді на які мають 

продемонструвати знання студента, що стосуються навчального матеріалу, основних категорій, 

класифікаційних ознак базових фінансовий категорій тощо. При оцінюванні практичних завдань 

враховуються якість виконання роботи, правильність застосовуваних формул, глибина зроблених 

висновків. 

Перелік завдань та методичні вказівки до їх виконання відображені у методичній розробці: 

Чуй І.Р. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,  банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 292 «Міжнародні 

економічні відносини» денної та заочної форм навчання. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних 

заняттях), персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) 

та перевірки виконання завдань самостійної роботи. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс] 

Джерело доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

2. Господарський Кодекс України: Кодекс від 04.07.2014 р. № 436-15. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

3. Біла О.Г. Фінанси підприємств : навчально-методичний посібник / О. Г. Біла, О. І. Юсипович. – 

Львів: Видавництво ЛКА, 2014. – 180 с. 

4. Біла О.Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 383с.  

5. Зянько В.В. Фінанси підприємств. В 2-х частинах : навч. посіб. / Зянько В.В., Фурик В.Г., 

Вальдшмідт І.М. – Вінниця, ВНТУ, 2016. – 126 с.; – 144 с. 

6. Сороківська М.В. Фінанси підприємств: навч. посіб. / М. В. Сороківська, Т. Я. Андрейків. – 

Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 288с. 

7. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.]. – [ 8-е вид., переробл. та допов.]. – 

К.: КНЕУ, 2013. – 519 с. 

Допоміжна література 

8. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування: [навч. посіб.] /  О.Г. Біла. – Львів: Компакт-ЛВ, 

2008. – 312 с. 

9. Біла О.Г. Фінанси: навч. посіб., друге видання, випр. і перероб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів: 

Магнолія-2006, 2019. – 390 с. 

10. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2016. – 312 с.  

11. Мединська Т. В. Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність : 

Навчально-практичний посібник / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк. – К.: Алерта, 2017 – 240 с. 

12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : наказ Міністерства 

фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv. 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/fp_1_2016.pdf
http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/fp_1_2016.pdf
http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/fp_2_2016.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv
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доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

14. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 504 с. 

15. Петрович І. М. Економіка та фінанси підприємства : підручник / І. М. Петрович, Л. М. 

Прокопишин-Рашкевич. – Львів, 2014. – 408 с. 

16. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підруч. / В. О. Онищенко та ін. ; [за ред. В. О. 

Онищенка] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кодратюка. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 599 с. 

17. Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні в 

національній валюті в особливий період : Постанова Національного банку України від 23.12.2003 р. № 

577. – Електронний ресурс. Джерело доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-04 

18. Чуй І.Р. Фінанси підприємств: Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів 

спеціальностей 072, 071, 051, 075, 241. / Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. – Львів: вид-

во ЛТЕУ, 2018. – 96 с.  

19. Чуй І.Р. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,  банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 292 «Міжнародні економічні 

відносини» денної та заочної форм навчання. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

20. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-

Барановського, 10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib 

21. Офіційні сайти органів управління фінансами: 

- http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 

- http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.  

- http://www.sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України  

- http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України 

- http://www.treasury.gov.ua – сайт Державної казначейської служби України  

- http://www.pfu.gov.ua – сайт Пенсійного фонду України 
- http://www.lute.lviv.ua – сайт Львівського торговельно-економічного університету. 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0050-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0050-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-04
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.sfs.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://www.lute.lviv.ua/
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Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 есе по питаннях самостійного вивчення; 

 практичні завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 

0,5 балf 

- захист індивідуального комплексного  

розрахункового завдання 

за кожне завдання максимум 15 

балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 

за кожне правильне завдання 2 

балb 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблицях. 

 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 КР1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КР2 

К
о

м
п

л
е
к
сн

е 

р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
е 

за
в
д

ан
н

я
 

100 

5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 15 

Т1, Т2 ... Т11 – теми занять, КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної роботи 
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Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильних 

відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована 

та алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих 

аспектах алогічне 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні 

помилки при 

розрахунках, від-

сутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді є 

слабо 

аргументоване 

або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь містить 

послідов-ний та 

аргументо-ваний 

розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на 

основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та 

методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну 

позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 

що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, 

які він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені

 питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. 

Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах 

дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та 

розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 

вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних 

(індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 
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3
5
-5

9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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