
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГО-
ТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ (ГРУПОВИХ) 

ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

Згідно з навчальним планом на вивчення дисципліни «Фінансова 
діяльність суб'єктів підприємництва» відведено 39 годин лекцій та 26 
годин семінарських занять. Таким чином, протягом триместру студен-
тові буде необхідно підготуватися до 13 групових занять, які охоплю-
ватимуть теми курсу. 

Планом кожного групового заняття передбачено питання для обго-
ворення та задачі з відповідних тем, головною метою підготовки та 
виконання яких є закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих 
під час лекцій. 

Рекомендованим є такий порядок підготовки та виконання завдань 
групових занять: 

- ознайомитися із темами групового заняття; 
- засвоїти конспект лекцій з відповідних тем; 
- ознайомитися із переліком питань для обговорення з тем групо-

вого заняття, сформувати відповіді (заохочується формування та 
висловлення власної точки зору з кожного питання, а також на-
ведення додаткової, довідкової інформації щодо останніх змін у 
законодавстві, висновків теоретичних досліджень, практичної 
діяльності іноземних та вітчизняних суб'єктів господарювання в 
рамках тем групового заняття); 

- ознайомитися із задачами, передбаченими планом групового 
заняття, здійснити та оформити відповідні розрахунки. 

План проведення кожного групового заняття передбачає: усне 
опитування з питань та задач групових занять, письмове опитування, 
усний короткий доклад із будь-якої теми групового заняття. У зв'язку з 
цим, рейтингова шкала має вигляд (табл. 1). 

Основними критеріями оцінки усних та письмових відповідей на 
групових заняттях є самостійність, послідовність, повнота та змістов-
ність відповідей, правильність та творчий підхід у розв'язку задач і т.д. 

Згідно з навчальним планом, на самостійну роботу студента з курсу 
«Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва» відведено 115 годин. 
Карта самостійної роботи наведена у табл. 2. 
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Таблиця 1 
Рейтингова шкала для студентів денної форми навчання 

Види контролю Максимальна Кількість Усього макси-
оцінка одиниці заходів мально балів 
контролю 

Усне опитування з пи-
тань та задач групових 2 10 20 
занять 
Письмове опитування з 
питань та задач групових 1 10 10 
занять 
Усний короткий доклад 
із будь-якої теми групо- 5 1 5 
вого заняття 
Підсумкова модульна \ 
(контрольна) робота 5 5 25 

Загалом 60 
Іспит 40 
Загалом 100 

Таблиця 2 
Карта самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва» 

Види самостійної Трудо- Планові Форми кон- Максимальна 
роботи місткість терміни тролю кількість 

(годин)* виконання балів 
1 2 3 4 5 

Денна юрма навчання 
11 триместр 

І. О б о в ' я з к о в і 
1. Підготовка до ус-
ного опитування з 39 Протягом Усне 20 питань та задач 13 39 триместру опитування 20 

групових занять 
2. Підготовка до пись-
мового опитування з 26 Протягом Письмове 10 питань та задач 13 гру- 26 триместру опитування 10 

пових занять 
3. Підготовка до ви-
конання 5 підсумко-
вих модульних 
(контрольних) робіт 

35 Протягом 
триместру 

Перевірка 
контрольних 
робіт 

25 
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4. Підготовка до іспи-
ту з дисципліни 8 Протягом 

триместру Усний іспит 

Загалом 108 
Разом балів за обов'язкові види СРС 55 

II. В и б і р к о в і 
1. Підготовка корот-
кого усного докладу з 
будь-якої теми групо-
вого 
заняття 

7 Протягом 
триместру 

Усний до-
клад 5 

Загалом 7 
Разом балів за вибіркові види СРС 5 
Загальна трудоміст-
кість 115 

Усього балів за СРС у 11 триместрі 60 
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