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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво 
впливає на фінансове становище країни в цілому. 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті та закріпленні практичних навичок щодо формування та 
використання фінансових ресурсів у процесі фінансово -господарської діяльності підприємства, вміти 
вправно орієнтуватися  та приймати відповідні управлінські рішення щодо фінансування суб'єктів 

підприємницької діяльності в рамках, визначених в Україні нормами фінансового законодавства.  
Дисципліна «Фінанси підприємств» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати 

економічні процеси, що відбуваються; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у  
діяльності конкретного підприємства; оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Годин

и 

 

Результати навчання 
Завданн

я 

Оцінюв

ання 

семестр 

Модуль 1 30 

Topic 1. Fundamentals 

of enterprise finance 

3/3 Знати сутність, функції і складові фінансів 

підприємств; принципи формування та реалізації 
фінансових відносин суб’єкта господарювання;  
норми і правила здійснення розрахункових операцій; 

організації фінансової роботи на підприємстві; 
Вміти оформляти розрахунково-платіжні документи; 
обґрунтовувати потребу у фінансових ресурсах; 

визначати зміну вартості грошей в часовому 
інтервалі; визначати фактори, які впливають на 

величину доходів і витрат 
Аналізувати стан грошових потоків на підприємстві; 
нормативно-правові акти в сфері фінансів 

підприємств. 
Розуміти сутність і значення грошового обороту; 
роль фінансів у економічному розвитку країни; 

функції фінансів підприємств. 
Розрізняти складові власних і залучених фнансових 

ресурсів; методи та методичні підходи, які 
використовуються в роботі над проблемами 
дисципліни; окремі терміни, при визначенні сутності 

окремих економічних явищ. 
Застосовувати знання та вміння при проведенні 
індивідуальних розрахунків  

Написан

ня тестів 
Система
тизація 

матеріал
ів в 

запропо

новані 
таблиці 

Розв’язо
к задач  
Бізнес 

кейс 

Виконан

ня та 
здача 

практич

них 
робіт – 

зарахова

но. 
Виконан

ня 
тестових 
завдання 

Самості
йна 

робота  

Topic 2. Money 

turnover and areas of 

application of cash and 

non-cash payments at 

the enterprise 

2/2 

Topic 3. Changing the 

cost of payments in a 

time interval 

3/3 

Topic 4. Cash flows, 

income and expenses 

enterprises 

2/2 

Модуль 2 30 

Topic 5. Formation 

and distribution of 
profits in the enterprise 

4/2 Знати економічну сутність прибутку підприємства ;  

побудову системи оподаткування підприємств в 
Україні; особливості кругообороту оборотних 

засобів в сільському господарстві; методику  оцінки 

Написан

ня тестів 
Система

тизація 

Виконан

ня та 
Виконан

ня та Topic 6. Taxation of 4/2 



enterprises кредитоспроможності підприємства 

Вміти здійснювати розрахунки з фінансової та 
інвестиційної діяльності; планувати виручку, 
прибутки та витрати; розрахунок потреби в 

короткостроковому та довгостроковому кредиті; 
визначати розмір податків, які повинно сплатити 
підприємство. 

Аналізувати фактори, що впливають на величину 
прибутку; джерела формування оборотних засобів. 

Розуміти алгоритм справляння окремих видів 
податків; механізм пільгового кредитування  
аграрних підприємств. 

Розрізняти Види прибутку підприємства; показники 
ефективності використання оборотних засобів.  
Застосовувати знання та вміння при проведенні 

індивідуальних розрахунків  

матеріал

ів в 
запропо
новані 

таблиці 
Розв’язо
к задач  

Бізнес 
кейс 

здача 

практич
них 

робіт – 

зарахова
но. 

Виконан

ня 
тестових 

завдання 
Самості

йна 

робота 

Topic 7. Financial 

aspects of the 
formation and 
movement of current 

assets 

2/2 

Topic 8. Lending to 
economic activities of 
agro-industrial 

enterprises 

2/4 

Модуль 3 40 

Topic 9. Financial 
support for the 

reproduction of fixed 
assets 

3/3 Знати технологію оцінки фінансового стану, 
розрахунків при фінансово-інвестиційній діяльності, 

фінансового планування та прогнозування; 
технологію проведення фінансових розрахунків та 
визначення фінансових результатів; методи 

фінансової санації та виведення його з кризи 
Вміти аналізувати та прогнозувати показники 
фінансового стану; планувати заходи з фінансового 

оздоровлення підприємства користуватися 
здобутими навичками в подальших дослідженнях. 

Аналізувати структура основних засобів 
підприємств; показники фінансового стану 
підприємства; план фінансової санації підприємства. 

Розуміти роль фінансового планування на 
підприємстві в умовах ринку; економічну сутність 
фінансової санації підприємства. 

Розрізняти джерела фінансування капітальних 
вкладень; методи фінансового планування. 

Застосовувати знання та вміння при проведенні 
індивідуальних розрахунків  

Написан
ня тестів 

Система
тизація 

матеріал

ів в 
запропо
новані 

таблиці 
Розв’язо

к задач  
Бізнес 
кейс 

Виконан
ня та 

здача 
практич

них 

робіт – 
зарахова

но. 

Виконан
ня 

тестових 
завдання 
Самості

йна 
робота 

 

Topic 10. Financial 
planning in the 

enterprise 

3/3 

Topic 11. 
Comprehensive 
assessment of the 

financial condition of 
the enterprise 

3/2 

Topic 12. Financial 

rehabilitation and 
bankruptcy of 
enterprises 

3/2 

Всього за  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 модульних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе 
повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) навчання 

може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі elearn за 
погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 



 


