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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

 
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є фінансові відносини, що виникають між юридичними особами та 

державою, кредитно-фінансовими інститутами, фізичними особами та іншими суб’єктами господарювання. Об’єктом вивчення є 

механізм організації та порядок функціонування фінансової діяльності на підприємствах.  

Мета навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» - формування системи знань з  питань теорії і практики фінансових 

відносин суб‘єктів господарювання, засвоєння практичних навичок з управління фінансовими ресурсами в процесі господарської 

діяльності. 

Завдання дисципліни – розкрити сутність фінансів підприємств, змісту і організації фінансової діяльності підприємств, 

формування та використання прибутку та оподаткування підприємств, організації грошових розрахунків та кредитування підприємств, 

організації оборотних коштів та фінансового забезпечення відтворення основних засобів, фінансового планування, аналізу фінансового 

стану та проведення фінансової санації підприємств. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборатор

ні, практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 
Основи 
фінансів 
підприємств 

1\1 Знати:  
- Поняття і суть фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. 
Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. 
Методи,  способи, джерела формування фінансових ресурсів. 

Фінансова діяльність підприємства.  
- Суть і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. 
Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття 
підприємствами рахунків у банку.. Форми безготівкових та готівкових  
розрахунків.  
- Економічну характеристику, склад і класифікацію грошових 
надходжень підприємств. Формування, розподіл та планування 
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Формування та 

розподіл валового і чистого доходу.  
- Економічний зміст прибутку. Загальний прибуток підприємства та 
його склад. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають 
на формування прибутку. Рентабельність продукції. Прибуток від 
реалізації інших активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і 
формування. Методи розрахунку прибутку. Рентабельність 
підприємства. Розподіл прибутку підприємства, його зміст і 
економічне значення. Формування чистого прибутку підприємств і 
його використання. 

- Системи оподаткування підприємств. Види податків, що сплачують 
підприємства, джерела їх сплати. Механізм і напрями впливу 
оподаткування на фінансово-господарську діяльність.  

Вміти:  
- Розраховувати прибуток від операційної діяльності, прибуток від 
звичайної діяльності, чистий прибуток, прибуток від реалізації 
продукції, рентабельність виробництва продукції, чисту 

Виконанн
я 

практичн
ої роботи 

(в.т.ч. в 
elearn), 

проходже
ння 

тестів. 
Написанн

я та 
захист 

реферату. 
Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 
задач. 

100 

Тема 2. 
Організація 
грошових 
розрахунків 

2\2 

Тема 3. 
Грошові 
надходження 

підприємств 

1\1 

Тема 4. 
Формування 
і розподіл 
прибутку 

2\2 

Тема 5. 
Оподаткуванн

я підприємств 

1\1 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=658


рентабельність, рентабельність необоротних активів, рентабельність 
основних фондів, рентабельність оборотних активів, рентабельність 
сукупного капіталу, рентабельність власного капіталу, рентабельність 
короткострокового позичкового капіталу, рентабельність обороту, 

рівень валового прибутку, рівень собівартості у чистому доході від 
продажу продукції, рівень операційних витрат у валовому прибутку.  
- Розраховувати податки, що сплачують підприємства. 

Модуль 2 

Тема 6. 
Оборотні 
кошти та їх 

організація 
на 
підприємстві 

2\2 Знати:  
- Суть оборотних коштів та їх організацію. Склад і розміщення 
оборотних коштів. Необхідність і методи визначення потреби в 

оборотних коштах. Джерела формування оборотних коштів. 
Показники ефективності використання оборотних коштів.  
- Сутність оцінки фінансового стану підприємства, її необхідність і 
значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне 
забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.  
- Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності 
підприємств. Принципи кредитування. Кредитний договір: суть і 
порядок укладання.  

- Склад  і структуру основних засобів підприємств. Показники стану 
та ефективності використання основних виробничих засобів. 
Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. 
Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Суть і склад 
капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень.  
Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення. 
- Зміст і задачі фінансового планування. Сутність фінансової стратегії 
підприємств.  

Методи фінансового планування. Інформаційна база фінансового 
планування.  
- Зміст фінансової санації на підприємстві, причини її виникнення та 
порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка плану санації. 
Банкрутство підприємства, причини та наслідки. 
Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.  

Вміти:  
- Розраховувати показники стану оборотних коштів, ефективності 
використання оборотних коштів, оборотність оборотних коштів. 

Коефіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів. 
- Розраховувати показники ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості. Проводити комплексну оцінку фінансового 
стану підприємства. 
- Визначати потребу підприємства в кредитах. Проводити оцінку 
кредитоспроможності підприємства. 
- Розраховувати показники стану та ефективності використання 
основних виробничих засобів. Обчислювати амортизаційні. 

- Аналізувати фінансові показники звітного періоду.  
- Розробляти бізнес-план санації. 

Написанн
я та 

захист 

реферату. 
Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 

задач. 

 

100 

Тема 7. 
Оцінка 
фінансового 
стану 

підприємств
а 

2\2 

Тема 8. 
Кредитуванн
я 
підприємств 

1\1 

Тема 9. 

Фінансове 
забезпечення 
відтворення 
основних 
засобів 

1\1 

Тема 10. 
Фінансове 
планування 

на 
підприємств
ах 

1\1 

Тема 11. 
Фінансова 
санація 
підприємст

в 

1\1 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 
факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Оцінка національна за результати складання екзамену Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

Відмінно 90 – 100  

Добре 74 – 89  

Задовільно 60 – 73  

Незадовільно 0 – 59  

 


