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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Мета виконання індивідуальної роботи студента. Індивідуальна робота 

розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі 

спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне 

осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних 

проблем фінансування діяльності суб’єктів підприємництва. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Фінанси суб’єктів 

підприємництва» включає підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за 

темами). Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається 

на практичному занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного 

дослідження або позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота 

може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь 

на науковій конференції за темою дослідження.  

Етапи виконання індивідуальної науково-дослідної роботи: 

- вибір теми; 

- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою);  

- вивчення літературних джерел і складання плану реферату;  

- написання тексту реферату;  

- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

- подання роботи на перевірку викладачеві;  

- захист.  

          Структура ІНДЗ: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її 

положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

 методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих 

робіт) – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 



 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні 

або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки; 

 список використаної літератури. 

 Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, 

кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, 

включаючи вступ та висновки 
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РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або 

дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких 

завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних 

заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками.  

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни “Фінанси суб’єктів 

підприємництва” полягає у написанні індивідуальних письмових робіт, 

тематика яких нижче наведена.  

 

Рекомендована тематика індивідуальних творчих завдань та презентацій 

1. Місце фінансів суб’єктів господарювання в фінансової системі країни. 

2. Організація та управління фінансами суб’єктів господарювання. 

3. Характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках. 

4. Види санкцій за порушення розрахунково-платіжної та касової 

дисципліни. 

5. Оподаткування діяльності суб’єктів малого, середнього та великого 

підприємництва.  

6. Джерела фінансування оновлення матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання. 

7. Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства. 

8. Основні засоби підприємства: вітчизняні та міжнародні облікові 

особливості . 

9. Генезис поняття «основні засоби підприємства». 

10. Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової 

політики підприємства. 

11. Порівняльний аналіз методів визначення ефективності інвестиційних 

проектів. 

12. Порівняльна оцінка альтернативних інвестиційних проектів. 

13. Оцінка прибутковості фінансового інвестування. 

14. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах 

економічної кризи. 

15. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи. 

16. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства. 

17. Моделювання аналізу фінансового стану підприємства в умовах 

використання сучасних інформаційних технологій. 

18. Використання традиційних методів економічної статистики та економіко-

математичних методів у фінансовому аналізі. 

19. Завдання фінансового аналізу у трьох сферах діяльності підприємства − 

операційній, інвестиційній та фінансовій. 



20. Завдання фінансового аналізу для трьох груп користувачів: менеджерів, 

власників капіталу, кредиторів. 

21. Джерела інформації для внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу. 

22. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

23. Вплив структури майна на фінансовий стан підприємства. 

24. Особливості структури активів для підприємств різних видів економічної 

діяльності. 

25. Вплив оборотності активів на результативність господарської діяльності 

підприємства. 

26. Основні напрями поліпшення структури та використання капіталу 

підприємства  

27. Шляхи підвищення ліквідності і платоспроможності підприємства. 

28. Фінансова стійкість як елемент економічної безпеки підприємства. 

29. Зовнішні і внутрішні чинники забезпечення фінансової стійкості суб’єкта 

господарювання. 

30. Фактори та резерви підвищення прибутковості суб′єктів господарювання. 

31. Становлення фінансового планування в Україні в сучасних умовах. 

32. Місце планування в діяльності підприємства. 

33. Становлення фінансового планування в Україні в сучасних умовах. 

34. Фінансове планування та прогнозування в системі фінансового 

менеджменту. 

35. Методологічні основи фінансового прогнозування діяльності 

підприємств. 

36. Фінансовий план як розділ бізнес-плану. 

37. Прогнозування банкрутства підприємства та його фінансових наслідків. 

38. Планування прибутку як фінансового результату від звичайної діяльності 

до оподаткування. 

39. Планування амортизаційних відрахувань як доходного джерела 

фінансового планування. 

40. Контроль за виконанням фінансових планів. 

41. Зарубіжні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника та 

можливості їх застосування в Україні. 

42. Нормативно-правове забезпечення аналізу кредитоспроможності 

позичальника, що здійснюється комерційними банками. 

43. Показники, що характеризують кредитну надійність підприємства-

позичальника. 

44. Проблеми кредитоспроможності малих підприємств. 

45. «Хворі» статті звітності та їх виявлення під час аналізу 

кредитоспроможності. 

46. Регуляторна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в 

умовах трансформації виробничої сфери старопромислових регіонів. 

47. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в 

Україні. 

48. Регуляторна політика підприємництва та інституціональні перетворення. 

49. Регуляторна політика держави у сфері підприємництва: аспекти правової 

регламентації. 

50. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування. 



 

Джерела літератури до виконання ІНДЗ: законодавчі та нормативні 

акти, дані Державної служби статистики України, наукові праці за темою ІНДЗ. 

 

РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Оформлення ІНДЗ здійснюється у відповідності до вимог Методичних 

рекомендацій до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та 

бізнесу. 

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на 

практичному занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження 

або позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота може бути 

зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь на 

науковій конференції за темою дослідження.  

 

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою 

оцінювання. 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студента приведені в 

підрозділі  9.2 Робочої програми навчальної дисципліни. 


