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ВСТУП 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагнос-

тика аграрних підприємств» розроблені згідно з Додатком 2 до «Положення про робочу про-

граму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою ра-

дою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 

27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Бізнесова діяльність аграрних підприємств 

пов’язана з ризиком. Керівники і менеджери підприємств агробізнесу мають постійно відслі-

дковувати фінансовий стан підприємства з метою контролю за його платоспроможністю, 

кредитоспроможністю та фінансовою стійкістю. У зв’язку з цим фінансовий аналіз у ринко-

вій економіці є однією з найважливіших функцій управління. Він надає  можливість здій-

снювати контроль та проводити діагностику ліквідності, платоспроможності, фінансової 

та ринкової стійкості, ділової активності підприємства та його рентабельності, а також 

розробляти заходи щодо запобігання банкрутству і визначати його конкурентоспромож-

ність. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз і діагностика 

аграрних підприємств» («Financial analysis and diagnostics of agricultural enterprises») має тіс-

ний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки («Аналіз господарсь-

кої діяльності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підпри-

ємств»). 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних під-

приємств» – сформувати у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий 

аналіз і діагностику аграрних підприємств, робити обґрунтовані висновки та розробляти за-

ходи щодо покращення фінансового стану підприємств. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика 

аграрних підприємств» – сформувати у студенів компетентностей щодо здатності засвоїти 

зміст і способи використання вихідних даних для фінансового аналізу і діагностики, ме-

тодику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення фінансо-

вого аналізу і використання отриманої інформації в управлінні. 

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підпри-

ємств» є результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан аграрних підп-

риємств, їх підрозділів та інших господарських формувань, які відображаються в даних облі-

ку, звітності, а також у системі аналітичних економічних показників. 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ Змістовний модуль 1 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Предмет, об’єкти та метод фінансового аналізу 

Сутність, мета та завдання фінансового аналізу. Становлення і розвиток фінансового 

аналізу.  Роль фінансового аналізу у сучасних умовах господарювання.  Фінансовий 

аналіз у ринковій економіці як найважливіша функція управління, за допомогою якої визна-

чається конкурентоспроможність суб’єкта господарювання; спосіб нагромадження, трансфо-

рмації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяль-

ності підприємств. 

Предмет і об’єкти фінансового аналізу. Суб’єкти фінансового аналізу. Користувачі фі-

нансової інформації та їх інформаційні потреби. 

Метод фінансового аналізу. Методичні прийоми фінансового аналізу. Прийоми фінан-

сового аналізу (горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трен-

довий аналіз, аналіз відносних показників (фінансовий коефіцієнтів), порівняльний аналіз, 

факторний аналіз, інтегральний аналіз). 

Види фінансового аналізу. Напрямки фінансового аналізу. 

Моделі, що використовуються у фінансовому аналізі. 
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Організація фінансового аналізу. Принципи фінансового аналізу. Етапи фінансового 

аналізу. Методичні підходи до проведення фінансового аналізу. 

Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. 

Інформаційна база фінансового аналізу. Джерела аналітичної інформації. 

Категорійний апарат фінансового аналізу. Система аналітичних показників у фінансо-

вому аналізі. 

Основні поняття: фінансовий аналіз, предмет фінансового аналізу, об’єкт фінансового 

аналізу, метод фінансового аналізу, напрямки фінансового аналізу, види фінансового аналізу, 

категорійний апарат фінансового аналізу. 

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

Фінансовий стан підприємства як сукупність показників, які характеризують наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства.  

Напрямки і завдання аналізу фінансового стану підприємства. Логіка аналізу фінан-

сового стану підприємства. 

Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності. Характеристика 

складу і структури балансу. Валюта балансу. Аналіз валюти балансу. 

Горизонтальний (часовий) та вертикальний (структурний) аналіз майна підприємства.  

Поняття капіталу. Дві основні концепції капіталу: фінансова природа капіталу (Г. Сві-

ней); предметно-речова природа капіталу (У. Патон). 

Загальна сума капіталу як підсумок балансу. Власний та залучений (позиковий та ін-

ший залучений)  капітал. Перманентний (постійний) та змінний капітал.  

Аналіз складу, структури і динаміки  джерел формування капіталу (пасивів балансу) 

підприємства. Аналіз джерел власних засобів (власного капіталу). Аналіз джерел залучених 

(позикових та інших залучених) засобів (зобов’язань). Аналіз кредиторської заборгованості 

(складу, динаміки і структури кредиторської заборгованості, оборотності кредиторської за-

боргованості). 

Аналіз складу, структури і динаміки майна (активів) підприємства. Аналіз  необорот-

них активів (основного капіталу). Аналіз оборотних засобів (оборотного капіталу). Аналіз 

запасів підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості (складу, динаміки і структури дебі-

торської заборгованості, якості й ліквідності дебіторської заборгованості, оборотності дебі-

торської заборгованості). 

Основні поняття: основний капітал, оборотний капітал, перманентний капітал, постій-

ний капітал, змінний капітал, власний капітал, залучений капітал (зобов’язання), горизонта-

льний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз 

Тема 3. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства 
Економічна сутність платоспроможності і ліквідності підприємства. Завдання аналізу 

платоспроможності і ліквідності підприємства. 

Платоспроможність як здатність підприємства наявними грошовими ресурсами своєча-

сно здійснювати платежі за своїми строковими зобов’язаннями. Види платоспроможності 

підприємства. 

Ліквідність як здатність майна легко перетворюватися в гроші (в абсолютно ліквідні за-

соби). Рівні ліквідності.  Аспекти ліквідності підприємства:  час, необхідний для продажу 

активу; сума, одержана від продажу активу. Види ліквідності підприємства. 

Класифікація активів підприємства залежно від ступеня їх ліквідності:  найбільш ліквідні 

активи – високоліквідні активи (А1), їх зміст, склад і аналіз;  активи, що швидко реалізують-

ся - швидколіквідні активи (А2), їх зміст, склад  і аналіз;  активи, що повільно реалізуються – 

повільноліквідні активи (А3), їх зміст, склад  і аналіз;  активи, що важко реалізуються – важ-

коліквідні активи (А4), їх зміст , склад і аналіз. 

Групування пасивів підприємства за ступенем терміновості погашення (оплати) зо-

бов’язань: термінові пасиви (П1), їх зміст, склад і аналіз; короткострокові пасиви (П2), їх 
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зміст, склад і аналіз; довгострокові пасиви (П3), їх зміст, склад і аналіз; постійні пасиви (П4), 

їх зміст, склад і аналіз. 

Аналіз ліквідності балансу як можливості підприємства перетворити свої активи в ная-

вні кошти і погасити свої платіжні зобов’язання і як ступеня покриття зобов’язань підприєм-

ства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зо-

бов’язань. Типи ліквідності підприємства. 

Показники ліквідності підприємства та їх характеристика. Методика розрахунку та 

аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення кое-

фіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення кое-

фіцієнта загальної ліквідності (коефіцієнта покриття). Методика розрахунку та модель фак-

торного аналізу коефіцієнта поточної ліквідності. Методика розрахунку загального 

показника ліквідності підприємства та його аналіз. 

Абсолютні показники ліквідності та їх оцінка. Методика аналізу поточної платоспро-

можності підприємства. Індикатори платоспроможності підприємства.  Порядок складання 

балансу платоспроможності підприємства. Оцінка платоспроможності підприємства на осно-

ві вивчення грошових потоків. Грошові коефіцієнти, які характеризують платоспроможність 

підприємства. 

Методика аналізу перспективної платоспроможності підприємства. Показники довго-

строкової платоспроможності. Показники відновлення та збереження платоспроможності. 

Основні поняття: платоспроможність підприємства, ліквідність підприємства, класи-

фікація активів за ступенем ліквідності, класифікація пасивів за ступенем зростання термінів 

погашення зобов’язань, показники ліквідності, показники платоспроможності. 

Тема 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства  

Економічна сутність і значення фінансової стійкості підприємства. Фінансова стійкість 

як відображення визначеного стану фінансових ресурсів підприємства. Складові аспекти фі-

нансової стійкості підприємства. Завдання аналізу  фінансової стійкості підприємства. 

Принципи фінансової стійкості підприємства. Чинники, що впливають на фінансову 

стійкість підприємства.  

Напрямки оцінки фінансової стійкості підприємства. 

Види фінансової стійкості підприємства (внутрішня, загальна, капітальна, організацій-

но-структурна, функціональна, ринкова). 

Типи фінансової стійкості підприємства (абсолютна стійкість фінансового стану підп-

риємства; нормальна стійкість фінансового стану, за якої гарантується платоспроможність;  

нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, за якого порушується платіжний баланс, але 

зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов’язань;  

кризова фінансова стійкість (підприємство на межі банкрутства). 

Відносні показники фінансової стійкості підприємства. Показники структури джерел 

формування капіталу підприємства (коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, концен-

трації власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності (концентрації залученого капіта-

лу), коефіцієнт фінансового ризику (співвідношення залученого і власного капіталу, фінан-

сового левериджу, плече фінансового важеля), коефіцієнт фінансової стабільності 

(співвідношення власного і залученого капіталу), коефіцієнт довгострокового залучення по-

зикових коштів (довгострокової заборгованості, довгострокового залучення капіталу), коефі-

цієнт структури залученого капіталу (коефіцієнт довгострокових зобов’язань, коефіцієнт по-

точних зобов’язань), коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування, коефіцієнт 

покриття довгострокових вкладень, коефіцієнт страхової стабільності (коефіцієнт страхуван-

ня бізнесу, коефіцієнт страхування власного капіталу, коефіцієнт страхування статутного 

(пайового) капіталу). 

Показники стану оборотних активів (оборотного капіталу) підприємства  (коефі-

цієнт маневрування власним капіталом, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів влас-

ними оборотними коштами, коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними кошта-

ми, коефіцієнт мобільності власних оборотних активів). 
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Показники стану необоротних активів (основного капіталу) підприємства (коефіцієнт 

основних засобів виробничого призначення, коефіцієнт реальної вартості основних засобів, 

коефіцієнт нагромадження амортизації, коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних 

активів). 

Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності діяльності) підприємства. Показ-

ники безпеки господарської діяльності підприємства, методика їх розрахунку та аналізу. Ін-

тегральна оцінка стійкості підприємства.  

Фінансова стабільність підприємства. Складові елементи фінансової стабільності підп-

риємства. Інтегральний критерій фінансової стабільності підприємства. Модель факторного 

аналізу фінансової стабільності підприємства 

Основні поняття: фінансова стійкість підприємства, принципи фінансової стійкості 

підприємства, чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства, види фінансової 

стійкості, типи фінансової стійкості підприємства, показники (коефіцієнти) фінансової стій-

кості підприємства, фінансова стабільність підприємства. 

Тема 5. Аналіз грошових потоків підприємства 

Економічна сутність і значення грошових потоків у діяльності підприємства. Роль ана-

лізу грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього фінансування. Зв’язок на-

явності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного капіталу підприємства. Взає-

мозв’язок маси грошових коштів з ліквідністю та дохідністю діяльності підприємства.  

Класифікація грошових потоків на підприємстві. 

Попередній, наступний (ретроспективний) і прогнозний (перспективний) аналіз грошо-

вих потоків на підприємстві. 

Етапи аналізу грошових потоків на підприємстві. 

Аналіз складу, структури, динаміки та напрямків руху грошових потоків на підприємс-

тві. 

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві прямим методом. Основні канали надхо-

дження грошових коштів і грошових платежів за напрямками діяльності підприємства (опе-

раційна, інвестиційна, фінансова). Джерела інформації при використанні прямого методу 

аналізу грошових потоків. 

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві непрямим методом. Сутність і особливо-

сті методики аналізу грошових потоків на підприємстві непрямим методом. 

Аналіз чистого грошового потоку (Cash - flow) за видами діяльності підприємства. По-

казники Cash – flow. 

Аналіз грошових потоків на підприємстві із застосуванням системи показників. 

Показники ефективності управління грошовими потоками на підприємстві. 

Планування і прогнозування грошових потоків на підприємстві. Касовий бюджет на 

підприємстві. Платіжний календар підприємства. 

Оптимізація грошових потоків на підприємстві (модель Баумоля, модель Міллера –

Орра, модель ВАТ, модель Стоуна). 

Методика розрахунку необхідної фінансової потреби в грошах. 

Основні поняття: грошовий потік, класифікація грошових потоків, етапи аналізу гро-

шових потоків, прямий метод аналізу грошових потоків, непрямий метод аналізу грошових 

потоків, ефективність управління грошовими потоками на підприємстві. 

Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу, прибутковості та рентабель-

ності підприємства 

Ефективність використання капіталу підприємства та завдання його аналізу.  

Прибутковість підприємства і  капіталу. 

Показники прибутковості та рентабельності підприємства. 

Показники ефективності основної, операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємства. 
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Показники прибутковості виробництва і реалізації продукції. Факторний аналіз рента-

бельності реалізації продукції. 

Аналіз взаємозв’язку «Витрати – обсяг – прибуток». 

Показники ефективності використання капіталу. Взаємозв’язок показників віддачі капі-

талу й оборотності капіталу.  

Рентабельність продажу і оборотність капіталу. Факторний аналіз рентабельності капі-

талу. 

Оборотність капіталу та його показники. 

Показники швидкості оборотності капіталу (коефіцієнт оборотності та тривалість одно-

го обороту). Тривалість обороту капіталу та його аналіз. Факторний аналіз тривалості знахо-

дження капіталу в оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності капіталу. Методика 

розрахунку економічного ефекту у результаті прискорення оборотності капіталу.  

Методика розрахунку суми вивільнених коштів з обігу у зв’язку з прискоренням оборо-

тності капіталу. Особливості методику розрахунку суми додатково залучених коштів у обіг 

за умови уповільнення оборотності капіталу. 

Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті приско-

рення оборотності капіталу. Особливості методики розрахунку суми недоотримання при-

бутку у зв’язку з уповільненням оборотності капіталу. 

Ефективність використання позикового капіталу та методика розрахунку показників 

аналізу його  ефективності.  

Фінансовий леверидж  як  взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного та 

позикового капіталу. 

Ефект фінансового важеля (левериджу) та його сутність. Два компоненти ефекту фі-

нансового важеля (позитивний та негативний). Методика розрахунку ефекту фінансового 

важеля. Факторний аналіз ефекту фінансового важеля.  

Методика розрахунку ефекту фінансового важеля у випадку обліку фінансових витрат. 

Особливості розрахунку ефекту фінансового важеля в умовах інфляції. 

Взаємозв’язок фінансового левериджу і фінансового ризику. 

Основні поняття: ефективність використання капіталу підприємств, оборотність капі-

талу, показники рентабельності використання капіталу, коефіцієнт оборотності капіталу, 

тривалість одного обороту капіталу, ефект фінансового важеля, фінансовий леверидж, рента-

бельність підприємства, прибутковість підприємства, рентабельність реалізації продукції, 

прибутковість діяльності підприємства. 

Тема 7. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства 

Економічна сутність ділової активності підприємства та завдання її аналізу.  

Етапи аналізу ділової активності підприємства. 

Методика розрахунку та аналіз коефіцієнтів ділової активності підприємства. 

Показники ефективності використання основних засобів. 

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.   

Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності підприємства. 

Характеристика рівнів ділової активності підприємства. 

Поняття інвестиційної привабливості підприємства та завдання її аналізу. 

Напрямки аналізу інвестиційної привабливості підприємства. 

Показники інвестиційної привабливості підприємства, методика їх розрахунку і ана-

лізу. Показники аналізу ефективності фінансових інвестицій, методика їх розрахунку та 

аналізу. Показники стійкості економічного зростання підприємства та факторний аналіз їх 

рівня. 

Леверидж у фінансовому аналізі як процес оптимізації структури активів і пасивів під-

приємства з метою збільшення прибутку (результатів господарської діяльності підприємст-

ва). 

Види левериджу: виробничий (операційний), фінансовий, виробничо-фінансовий. 
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Рівень виробничого левериджу як відношення темпів приросту валового прибутку (до 

сплати процентів і податків) до темпів приросту обсягу продажу в натуральних або умовно-

натуральних одиницях. 

Фінансовий леверидж як взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного та 

позикового капіталу. 

Поняття виробничо-фінансового левериджу. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та 

виробничо-фінансового левериджу. 

Основні поняття: ділова активність підприємства, рівні ділової активності підприємст-

ва, коефіцієнти ділової активності підприємства, інвестиційна привабливість підприємства, 

стійкість економічного зростання підприємства,  виробничий леверидж, виробничо-

фінансовий леверидж. 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

Сутність кредитоспроможності підприємства та мета її аналізу. Кредитоспроможність 

позичальника як наявність передумов для отримання кредиту і здатність повністю та в строк 

розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. Системи оцінювання кредитоспромож-

ності позичальника у міжнародній банківській практиці. Основні завдання оцінки кредито-

спроможності підприємства. 

Елементи методики оцінювання кредитоспроможності позичальника та послідовність її 

аналізу. 

Загальна характеристика позичальника. Якісні характеристики кредитоспроможності 

позичальника. 

Комплексне (рейтингове) оцінювання фінансового  стану позичальника. Показники 

кредитоспроможності і класу позичальника.  

Класифікація кредитних операцій за рівнем кредитного ризику. 

Аналіз ефективності проекту, що кредитується, та оцінювання ризиків, які пов’язані з 

ним. Міжнародні методики аналізу кредитоспроможності позичальника — юридичної та фі-

зичної особи. 

Основні поняття: кредитоспроможність позичальника, елементи методики оцінювання 

кредитоспроможності позичальника, якісні характеристики кредитоспроможності підприєм-

ства, показники кредитоспроможності підприємства, класифікація кредитних операцій, кла-

сифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану. 

Тема 9. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 
Економічний зміст короткострокового прогнозування фінансового стану підприємства, 

його мета і завдання аналізу. 

Етапи прогнозування фінансового стану підприємства.  

Види і рівні невизначеності у прогнозуванні та їх характеристика. Методи обґрунту-

вання та прийняття рішень в умовах невизначеності економічного середовища. 

Прогнозування фінансового стану підприємства за грошовими коштами як найбільш 

ліквідною частиною активів. 

Прогнозування обсягу реалізації продукції як найважливішої бази прогнозу грошових 

потоків. 

Прогноз інкасації дебіторської заборгованості. Розрахунок надходження грошових ко-

штів за реалізовану продукцію. 

Прогноз витрат підприємства. Розрахунок вартості придбаних матеріалів. Прогноз необ-

хідних грошових коштів для оплати придбаних матеріалів. 

Узагальнений прогноз грошових потоків на основі складеної інформації про залишки гро-

шових коштів, їх надходження і грошових платежів. 

Етапи прогнозування фінансової звітності підприємства. Порядок прогнозування Звіту 

про рух грошових коштів підприємства. Алгоритм та порядок складання прогнозованого Зві-

ту про фінансові результати підприємства. Порядок складання прогнозованого Балансу підп-

риємства (Звіту про фінансовий стан). 
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Основні поняття: короткостроковий прогноз фінансового стану, етапи прогнозування 

фінансового стану підприємства, види і рівні невизначеності у прогнозуванні, методи обґру-

нтування та прийняття рішень, етапи прогнозування фінансової звітності підприємства, про-

гнозований Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан). 

Тема 10. Діагностика фінансового стану неплатоспроможних підприємств та ймо-

вірності їх банкрутства 

Умови визнання підприємств неплатоспроможними. Основні ознаки ймовірності банк-

рутства підприємства. Мета і завдання аналізу фінансового стану неплатоспроможних підп-

риємств. 

Етапи аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 

Аналіз грошових потоків неплатоспроможних підприємств. Показники-індикатори за-

грози банкрутства підприємства. Узагальнюючі показники аналізу неплатоспроможності 

підприємства. 

Аналіз динаміки валюти балансу підприємства та його структури. Аналіз структури 

власного капіталу і зобов’язань підприємства. Аналіз структури активів підприємства. 

Аналіз фінансової незалежності, фінансової стабільності та забезпеченості власним ка-

піталом підприємства. Чисті активи і статутний (пайовий капітал) підприємства. 

Аналіз складу, структури та динаміки витрат за видами діяльності підприємства.  

Аналіз прибутковості підприємства. Аналіз використання прибутку підприємства. 

Організація і методика стратегічного аналізу фінансових  ризиків. Методи та моделі ді-

агностики та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. 

Система показників діагностики банкрутства підприємства У. Бівера, П. Вайбеля, 

Е. Альтмана, О. Терещенка та Г .Савицької. 

Заходи щодо поліпшення платоспроможності підприємства, що розробляються на ос-

нові отриманих результатів аналізу. 

Основні поняття: неплатоспроможне підприємство, ознаки ймовірності банкрутства 

підприємства, показники-індикатори загрози банкрутства підприємства, методи діагностики 

та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, моделі діагностики та прогнозу-

вання ймовірності банкрутства підприємства, шляхи поліпшення платоспроможності підпри-

ємства. 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи студента 

Карта навчальної роботи здобувача з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діаг-

ностика аграрних підприємств» наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств»  

(вибіркова) 

Денна форма навчання 

№ заняття Тема заняття Види навчальних занять Максима-

льна кіль-

кість балів 

Робота на навчальних заняттях 

Змістовний модуль 1 
1 Предмет, об’єкти та метод 

фінансового аналізу 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 усне опитування 

 

 

1 
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 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

 захист практичного завдання  

1 

 

1 

2 Загальна оцінка фінансового 

стану підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 експрес-контроль 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

 захист практичного завдання  

 

 

1 

1 

 

1 

3,4 Аналіз платоспроможності і 

ліквідності підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 усне опитування 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

 захист практичного завдання  

 

 

1 

1 

 

1 

5,6 Аналіз фінансової стійкості 

підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 експрес-контроль 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

захист практичного завдання 

 

 

1 

1 

 

1 

7 Аналіз грошових потоків 

підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 усне опитування 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

 захист практичного завдання  

 

 

1 

1 

 

1 

8,9 Аналіз ефективності викори-

стання капіталу, прибутково-

сті та рентабельності підпри-

ємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 експрес-контроль 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

захист практичного завдання 

 

 

1 

1 

 

1 

10 Аналіз ділової активності та 

інвестиційної привабливості 

підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 усне опитування 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

 захист практичного завдання  

 

 

1 

1 

 

1 

11 Аналіз кредитоспроможності 

підприємства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 експрес-контроль 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

захист практичного завдання 

 

 

1 

1 

 

1 

12 Контрольна (модульна) робо-

та №1 

Написання контрольної (модуль-

ної) роботи  

- 

13 Короткостроковий прогноз 

фінансового стану підприєм-

ства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 усне опитування 

 перевірка правильності вико-

 

 

1 

1 
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нання практичного завдання  

захист практичного завдання 

 

1 
14 Діагностика фінансового ста-

ну неплатоспроможних підп-

риємств та ймовірності їх ба-

нкрутства 

Семінар-розгорнута бесід + ро-

бота в малих групах: 

 експрес-контроль 

 перевірка правильності вико-

нання практичного завдання  

захист практичного завдання 

 

 

1 

1 

 

1 

15 Підсумкова контрольна робо-

та 

Виконання підсумкової контро-

льної роботи 

- 

Усього балів за роботу на навчальних заняттях  30 

Виконання контрольних (модульних) робіт  

Контроль-

на (моду-

льна) робо-

та №1 

(заняття 

№12) 

Виконання контрольної (модульної) роботи №1 10 

Усього балів за результати виконання контрольної (модульної) роботи 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за відповідним об’єктом опо-

даткування ( не менше ніж три статті) 
10 

2. Підготовка презентацій за темами дослідження 10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 

Додаткові (заохочувальні)  бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

 

2.2.  Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модуля. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінар-

ських (контактних) занять. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання ви-

вчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» пе-

редбачається у формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме: 

 за роботу на навчальних заняттях; 

 за виконання контрольних (модульних) робіт; 

 за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 2.  
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Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, практичних, 

лабораторних, контактних заняттях, заняттях у дистанційному 

режимі) 

30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1МК × 10 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

(за вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

грантах, науково-дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали (до 

10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронно-

му журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання 

результатів навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 1 контрольна (модульна) робота, яка може 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольна (модульна) робота може бути проведена в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

— за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм на-

вчання); 

— здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не відпрацю-

вавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостій-

ного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем пі-

дсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. 
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В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА  

3.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 

дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння теоретич-

ного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки завдань, 

спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та «розуміння». 

Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, конспектування, ре-

ферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, написання творів-

есе та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне формулювання запи-

тань, складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання 

висновків, а також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, термінологічних словників 

та покажчиків тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток прак-

тичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального матері-

алу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання вико-

ристовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, 

проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дис-

кусії тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові 

та вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або ком-

плексних самостійних робіт з кількох тем. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях 

3.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

обирати індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не 

вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання здійснюється в 

межах 0-10 балів за один або декілька наступних видів робіт: 

 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 

 Підготовка презентації за заданою тематикою 
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За рішенням кафедри, здобувачам, які брали участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, здійснили публікації наукових статей, тез 

доповіді на конференції за результатами поточного контролю додатково нараховується 0-10 

балів. Для виконання завдання здобувач (за погодженням з викладачем) обирає  тему, що 

відповідає тематичному плану дисципліни або наведену в рекомендованій тематиці. 

3.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

Вимоги до структури та оформлення аналітичного (критичного) огляду наукових 

публікацій за заданою тематикою 

Робота виконується на аркушах паперу формату А4, які підшиваються в теку та підпи-

суються здобувачем за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, кафедри, 

тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ здобувача, напрям підготовки та курс, на якому навчається 

здобувач, рік виконання роботи). 

Обсяг роботи залежить від обраного виду вибіркової роботи та в середньому становить  

10-12 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля  

– 14.  

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не 

менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній 

для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зроби-

ти висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання.  

Для дослідження пропонується обрати будь-яке питання з тем, згідно тематичного пла-

ну з дисципліни або із запропонованої тематики для самостійних робіт. 

За результатами критичного вивчення публікацій здобувач у письмовому вигляді готує 

їх аналітичний огляд. 

Структура аналітичного огляду: 

 оцінка актуальності тем публікацій; 

 аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у публікаціях про-

блеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами шляхів вирішення про-

блемних питань, що досліджуються у публікаціях; 

 визначення обґрунтованості авторських висновків; 

 висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення; 

 загальний висновок здобувача за результатами критичної оцінки публікацій (з пропозиці-

ями щодо власного вирішення проблемного питання). 

 список використаних джерел  

 додатки ( ксерокопії статей) 

Підготовка презентації за заданою тематикою 

За будь-якою темою курсу здобувач може підготувати презентацію у редакторі 

PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, що вивчається, бути максималь-

но насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має бути підкріплений практич-

ними прикладами. 

Підготовка і публікація статті чи тез виступу  на конференції 

Розвитку інтересу до науково-дослідної діяльності в процесі вивчення навчальної дис-

ципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» сприятиме виконання 

зацікавленими здобувачами власних теоретико-методологічних розробок з теоретико-

методологічних проблем фінансового аналізу, результати яких можуть бути оформлені у ви-

гляді тез доповідей для науково-практичних конференцій, наукових статей. Даний вид ро-

біт покликаний забезпечити інтеграцію навчальної та науково-дослідної роботи в навчаль-

ному процесі. 

Власні теоретико-методологічні розробки здобувачів з проблем фінансового аналізу 

здійснюються здобувачами відповідно до вимог щодо змісту та їх оформлення, які висува-
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ються умовами проведення науково-практичних конференцій, конкурсів робіт, збірників на-

укових праць тощо. 

Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної 

наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження та його завершеність. Вона по-

винна відображати предмет дослідження, а не його результат. У назві не слід використовува-

ти ускладнену термінологію. 

Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: вступ, основну части-

ну, висновки, список використаних джерел. Можливі також список умовних скорочень і до-

датки. 

Тези – це короткі формулювання основних положень змісту проведеного наукового до-

слідження. Їх обсяг становить 2–3 сторінки. У тезах глибше узагальнюється та усвідомлю-

ється розроблений матеріал. Це чіткий, лаконічний виклад у декількох абзацах головних 

ідей, що містяться в науковій роботі. 

Наукова стаття – один із основних видів наукової роботи. Вона містить виклад промі-

жних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання 

з обраної проблематики, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фа-

хівців. Оптимальний обсяг наукової статті – 6–12 сторінок (0,5–0,7 друк. арк.). 

Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи: 

1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими 

завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі, навчальної 

дисципліни або практичної діяльності (1 абзац, або 5–10 рядків). 

2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні 

погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань 

у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5–2 сторінки машинописного текс-

ту через два інтервали). 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлюється головна ідея пуб-

лікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиб-

лює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, ви-

сновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо 

вивчених (1 абзац, або 5–10 рядків). 

4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. У ній висвітлюються 

основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані нау-

кові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика 

отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реаліза-

цію основних висновків тощо (5–6 сторінок). 

5. Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і реко-

мендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко визначаються пе-

рспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки). 

Слід зазначити, що перелік питань за темами вибіркової складової самостійної роботи 

здобувачів не є вичерпний та строго регламентованим. За пропозицією здобувача та згодою 

керівника дисципліни допускається виконання вибіркового завдання й на інші теми, 

пов’язані з предметом та об’єктом дисципліни. 

Для підготовки індивідуальних завдань рекомендовано використовувати періодичні 

видання з бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, оподаткування та звітності. 

Тематика самостійних робіт вибіркової частини наведена в Методичних вказівках щодо 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аг-

рарних підприємств». 

 

3.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань само-

стійної роботи 

Результати виконання і захисту індивідуальних завдань самостійної денної форми 

навчання оцінюється наступним чином. Виконані завдання самостійної роботи здобувача 
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(вибіркові - аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою; під-

готовка презентації за заданою тематикою) оцінюються: 

Виконані на «відмінно» - 10  балів; 

на «добре» - 8 балів; 

на «задовільно» - 6 балів; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача (участь у олімпіадах, кон-

курсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, публікацію наукових статей, тез 

доповіді на конференції оцінюється, як правило, в 10 додаткових балів. 

Загальна сума балів поточного контролю, за всіх умов, не може перевищувати 50 балів. 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю —залік) 

4.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 

підсумкового контролю у формі заліку 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостій-

ного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем пі-

дсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі за-

ліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. 

В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

4.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

4.2.1. Структура підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова  контрольна робота складається: 

Теоретична частина: 

1. Одне завдання на розкриття економічного змісту поняття. 

2. Одне завдання на розкриття методики формування змісту економічного документу. 

3. П’ять відкритих тестових завдання. 

Практична частина: 

4. Дві практичні задачі. 

 

4.2.2. Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теоретичні питання: 
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1. Зміст і завдання фінансового аналізу. 

2. Аналіз відносних показників фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

Тестові завдання: 

3. Оберіть правильну відповідь: 

3.1. Яка форма фінансової звітності містить інформацію для оцінки ліквідності операційного 

грошового потоку? 

а) баланс (Звіт про фінансовий стан); 

б) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

в) Звіт про рух грошових коштів; 

г) Звіт про власний капітал 

3.2. За допомогою горизонтального аналізу визначають: 
а) зміну показників фінансових результатів звітного періоду порівняно з попереднім; 
б) структуру фінансових результатів; 
в) чистий прибуток підприємства; 
г) вплив факторів на зміну прибутку від реалізації продукції. 

3.3. Що таке чистий рух коштів? 

а) додатний операційний грошовий потік; 

б) різниця між валовим додатним і валовим від’ємним грошовим потоками; 

в) від’ємний операційний грошовий потік; 

г) різниця між валовим додатним і операційним від’ємним грошовим потоками : 

3.4. Фінансовий результат операційної діяльності включає: 

а) збиток від реалізації оборотних активів; 

б) виручку від реалізації фінансових інвестицій; 

в) чистий прибуток підприємства; 

г) дохід від участі в капіталі: 

3.5.  Які методи використовують для аналізу рентабельності: 

а) порівняння; 

б) групування; 

в) матричні; 

г) елімінування. 

4. Ситуація 1. Виконати аналітичні розрахунки по аналізу платоспроможності господарст-

ва, якщо відомо, тис. грн.: 

Показники  Базисний рік Звітний рік 

Актив  х х 

Необоротні активи 4781 5132 

Оборотні активи: х х 

  виробничі запаси 2305 2473 

  грошові кошти 46 52 

  фінансові вкладення 165 280 

  дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 451 507 

Пасив х х 

Власний капітал 6887 7610 

Довгострокові зобов’язання 64 57 

Поточні зобов’язання 797 777 

Валюта балансу 7748 8444 

Зробити висновки і пропозиції, назвати можливі шляхи і резерви поліпшення економічних 

показників. 

5. Ситуація 2. Використовуючи дані Балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № ) згру-

пувати статті активу за ступенем ліквідності, а зобов’язання – за строками погашення. Про-

аналізувати рівень ліквідності підприємства через виконання умов співвідношення визначе-

них груп активу і пасиву перегрупованого балансу. 

На основі проведених розрахунків сформувати конкретні висновки і пропозиції. 
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4.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи 

Кожне питання у екзаменаційному білеті оцінюється так: 

 1, 2, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

 3 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бала  (5 тестів х 2 бала = 10 балів).) 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання завдань підсумкової контрольної роботи 

Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

Підсумкова контрольна робота  має 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-

10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється 0-50 балів. Відповідь здобувача на кож-

не із завдань залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів 

(табл.4, 5). 

Таблиця 4 

Характеристика рівнів відповідей на підсумковій контрольній роботі (1,2, 4,5 завдання) 

Характеристика відповіді на окремий пункт білета Оцінка в балах 

10 8 6 4 2 0 

Правильне визначення змісту й суті економічних 

явищ, господарських процесів, ключових понять, ка-

тегорій, термінів, загальних принципів тощо: 

 ґрунтовне 

 ґрунтовне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 поверхневе, але правильне 

 мінімальне 

 незадовільне 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Правильне вирішення завдань: 

 повне 

 повне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 неповне, але правильне 

 мінімальне 

 відсутнє 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з 

належним рівнем деталізації загальних положень: 

 глибокий, логічний виклад 

 глибокий з незначними зауваженнями 

 недостатньо глибокий 

 неповний виклад, але правильний 

 поверхневий виклад  

 відсутній 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, роз-

рахунками тощо: 

 ґрунтовна з вірними розрахунками 

 ґрунтовна з незначними зауваженнями 

 

 

+ 

- 

 

 

- 

+ 

 

 

- 

- 
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 недостатньо обґрунтована 

 неповна ілюстрація, з помилками 

 поверхневий приклад без обґрунтувань 

 відсутня 

- - +  

+ 

- 

- 

 

 

+ 

- 

 

 

 

+ 

Відсутність: 

 методичних помилок у розрахунках  

 грубих помилок у визначеннях 

 грубих помилок у розрахунках 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Правильні посилання на чинні нормативні документи 

 ґрунтовні та логічні 

 ґрунтовні з незначними зауваженнями 

 неповні 

 неповні з помилками 

 поверхневі 

 відсутні 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Висновки за даними розв’язаної задачі: 

 правильні та логічні 

 правильні з незначними зауваженнями 

 недостатньо обґрунтовані  

 неповні 

 поверхневі  

 неправильні 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не 

містить помилок 
+ + + - - - 

Наявність незначних механічних помилок у методич-

на правильних розрахунках чи записах 
- + + - - - 

Хід вирішення завдання (ситуації) правильний, але 

розрахунки і записи не доведено до кінця або допу-

щено помилки при обчисленнях 

- - + + 

 

- - 

Дано правильні загальні визначення, але виклад пове-

рхневий, без деталізації 
- - + + + - 

 

 Таблиця 5 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання 

2 бали Здобувач дає теоретично правильні відповіді на поставлені питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або відповідає непра-

вильно 

 

4.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, в разі: 

 невідкладного лікування на період проведення сесії; 

 вагітності і пологів; 

 офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

 наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліку надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-у бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 
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Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна 

шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання 
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

5. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» або її окремого компонента 

можливе за умов участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або світу) відповідно до Положення про включене навчання і 

навчання за програмами Європейського Союзу здобувачів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних 

закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному 

вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семі-

нари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, 

тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у здобувачсь-

ких наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал нав-

чальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кре-

дитів, передбачених освітньою програмою. 

У межах навчального року: 

- на другому (магістерському) рівні вищої освіти – не більше 5 кредитів. 

         Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Поло-

ження про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київ-

ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобува-

чами у неформальній та інформальній освіті». 

 

6. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
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 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

 академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших 

авторів без зазначення авторства; 

 самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

 фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

 фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

 списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти; 

 обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

 неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те 

підстав, що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

 хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального 

або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому 

процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

 необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притяг-

нені до такої академічної відповідальності: 

 повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (екзамен); 

 повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної програми; 

 відрахування з Університету; 

 позбавлення академічної стипендії; 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регулю-

ється Положенням про академічну доброчесність в   Державному вищому навчальному за-

кладі «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою 

радою Університету (протокол №1) від 31.08.2020 р., введене в дію наказом від 01.09.2020 р. 

№345. 
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