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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Виробнича (загальноекономічна) практика 

Код: ППН 18 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Олійник Т.О., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень моду-

лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірко-

вий) 

Перший (бакалаврський) 6-й нормативна 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

практичні  2 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Бухгалтерський 

облік, Економіка підприємства, Статисти-

ка, Банківська система, Фінанси 

підприємств 

Супутні (якщо потрібно):  

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90  90 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення ди-

сципліни (модуля) 

Формування теоретичних знань та набуття  практичних вмінь і навичок діагнос-

тики фінансового стану підприємства, вміння відображати господарські операції відно-

сно бухгалтерського обліку та аналізу, постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 
 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екза-

мен, усний екза-

мен, залік) 

-Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

-Здатність планувати та управляти 

часом. 

-Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Самостійна робота  під ке-

рівництвом викладача при 

виконанні індивідуальних 

завдань 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції, семі-

нарських занять та вико-

Окреме оцінювання 

не проводиться 

 

 

 

 

Оцінюються під час 

індивідуальної ро-

боти та складання 
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-Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

-Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

-Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

-Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

-Здатність працювати автономно. 

-Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування).  

-Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність.  

-Здатність здійснювати ефективні 

комунікації в сфері фінансів, бан-

ківської справи та страхування.  -

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку. 

нання індивідуальної  ро-

боти 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт та індивідуальної  робіт 

 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт та індивідуальної робіт 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час практичних 

робіт та консультацій 

 

 

 

 

 

 

заліку 

 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за ре-

зультатами практи-

чних та індивідуа-

льної  робіт 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

 

 

 

Оцінюються під час 

складання заліку 

 

 

 

 

 

 

Теми курсу Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 
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Завдання 

 

Тема 1  Ознайомлення з установ-

чими документами підприємства        9 9 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2 Організація грошових роз-

рахунків на підприємстві     
 

 12 
12 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3  Оподаткування підприємс-

тва       15 15 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4  Відновлення основних фо-

ндів підприємства     
 

 12 
12 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 5 Оборотні фонди підприємс-

тва     
 

 12 
12 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6 Оцінка фінансового підпри-

ємства     
 

 15 
15 

 

Тема  7 Фінансове планування на 

підприємстві     
 

 15 
15 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Усього годин:       90 90  

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

Оформлення звіту з 

практики 

85 

впродовж 

періоду 

практики 

письмове оцінювання звіту з практики 

Захист  роботи 15 
Теоретичне опитування, підбиття підсум-

ків 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Рекомендована література 

Базова 

1. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / 

М.М.Бердар. – [2-ге вид., перероб. і доп]. – К.Видавець Паливода А.В., 

2012. – 464 с. 

2. Біла О.Г. Фінанси підприємства : навчальний посібник / О.Г. 

Біла — В-во ПП «Магнолія 2006», 2012. — 384 с. 

3. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник. 

/О.О.Непочатенко, Н.Ю.Мельничук/ – К.: Центр учбової літератури, 2013. 

– 504 с. 

4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. 

Поддєрьогін. – 6-ге вид. ; переробл. і виправ. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с. 

5. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: підручник  /Р. А. Слав'юк. – 

Знання УБС НБУ, 2010. -552с [Електронний ресурс]Режим доступа : 

http://pidruchniki.ws/15840720 /finansi/finansi_pidpriyemstv_-_slavyuk_pa. 

 

 

Допоміжна 
 

6. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навчальний посібник/ 

В.І.Аранчий, В.Д.Чумак, Л.В.Бражник. – 2-ге вид. розш.та доповн. – Пол-

тава, РВ ПДАА, 2018. – 350с. 

7. Базецька Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління 

у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, 

Ю. В. Ткаченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 

292с. 

8. Бердинець М.Д. Фінанси підприємств: навчальний посібник 

/М.Д.Бердинець, Л.П.Довгань. – К.: Центр учбової літератури , 2018. – 292 

с. 

9. Величко Г. О. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Г. 

О. Величко, Л. М. Дейніс, О. В. Тарасова. – 2-е вид., доопрац. та доп. – 

Одеса: ОНЕУ, 2012. – 248 с. 

10. Говорушко Т.А. Фінанси для фінансистів : підручник / за ред. 

Т.А. Говорушко. – К.: Центр учбової літератури , 2013. – 612 с. 

11. Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах : 

навчальний посібник / С.В. Гриб, І.О. Болкунова. — В-во ПП «Магнолія 

2006», 2013. — 336 с.  

http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/finansi_pidpriyemstv_-_slavyuk_pa

