
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітня програма  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Рік навчання 2022-2023, семестр  __5__ 

Форма навчання -  денна 

Кількість кредитів ЄКТС___5_____ 

Мова викладання - українська 

_______________________  

Лектор курсу - доктор економічних 

наук, доцент кафедри фінансів 

Лемішко Олена Олександрівна 

 

Контактна інформація лектора (e-

mail) elena.lemishko@gmail.com 

 

Сторінка курсу в eLearn  

https://elearn.nubip.edu.ua/course/index

.php?categoryid=189&browse=courses

&perpage=20&page=1 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни "Фінанси підприємств" є отримання студентами базових знань з питань теорії та практики, набуття та 

закріплення практичних навичок щодо прийняття відповідних управлінських рішень по формуванню та використанню 

фінансових ресурсів та  фінансування підприємств в рамках, визначених в Україні нормами фінансового законодавства.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Год

ини Результати навчання Завдання 
Оцін

юван

ня 

Змістовий модуль 1. Грошові розрахунки і грошові надходження підприємств 

Тема1. 

Основи 

фінансів 

підриємств 

2

/

2 

Знати-Сутність фінансів підприємств фінансової 

системи. Специфіку галузі сільського господарства 

та її вплив на організацію фінансів підприємств. 

Вміти-Розрахувати коефіцієнт самофінансування 

Написання  ессе на тему: у чому 

доцільність здобутих знань з дисципліни 

Фінанси підприємств   щодо ефективого 

фінансування та розвитку бізнесу 

25 

Тема2.Гро

шовий 

оборот, 

сфери 

застосуван

ня готів 

готів, без 

готівкових 

розра 

хунків  

2

/

2 

Знати -Принципи здійснення безготівкових 

розрахунків. Порядок проведення касових операцій 

Порядок відкриття рахунків в банку 

Вміти- Проводити - Розрахунки акредитивами, 

вексельною формою розрахунків, Чеками 

Розрізняти -  платіжне доручення і платіжну 

вимогу-доручення.  Використовувати 

облікове дисконтування при застосуванні 

механізму простого та складного нарахування 

процентів 

Задача 1. 

Тратта (переводний вексель) видано на 

суму 1 млн грн. Дата сплати по векселю 

─ 17.11.2020. Власник векселя провів 

його облік у банку 09.09.2022 за 

обліковою ставкою 20%. 

До дати погашення векселя залишилось 

69 днів. Якою буде одержана власником 

векселя при його обліку сума та простий 

обліковий дисконт 

25 

Тема 3. 

Зміна вар 

тості пла 

тежів в 

часовому 

інтервалі 

2

/

2 

Знати-Фактори, що впливають на зміну вартості 

грошей з часом, теперішню і майбутню вартість 

грошей. Вміти-Нараховувати прості  і складні 

відсотки. Розуміти-Взаємозв’язок між звичайною та 

обліковою процентними ставками.  

 

Задача 1. Ви зайняли на шість років 

$15000 під 10% річних, - складні %% на 

непогашений залишок. Повертати рів-

ними сумами в кінці кожного року. Який 

відсоток буде виплачений в 3-му році.  

25 

Тема 4. 

Грошові 

потоки, 

доходи і 

витрати 

підприємст 

2

/

4 

Знати-Класифікацію грошових потоків 

підприємства. Розрізняти-Внутрішні та зовнішні 

джерела грошових надходжень. Вміти-Розподіляти 

виручку на підприємстві. Аналізувати-Грошові 

потоки від операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності підприємства. 

Задача. Постійні витрати підприємства  

15тис.грн., ціна реалізації 18 грн., змінні 

витрати 12 грн. Знайти точку 

беззбитковості в натуральному виразі  

25 

Модуль 2. Формування фінансових результатів господарювання та організація оборотних засобів на підприємстві 

Тема 5. 

Формува

ння і 

розподіл 

прибутку 

на підпри 

ємстві 

2/

2 

Знати-Економічну сутність прибутку підприємства. 

Аналізувати-Фактори, що впливають на величину 

прибутку. Розрізняти-Види прибутку підприємства. 

Розраховувати та аналізувати-Фінансові результати  

від різних видів діяльності, показники ефективності  

господарської діяльності, шляхи збільшення 

прибутковості підприємства. 

Задача 5. За звітний період АТ отримало 

80 тис. гр. од. чистого прибутку. 

Підприємство вже має в обігу 40 тис. 

простих акцій. Крім того, очікується ще 

10 тис. потенційних простих акцій. 

Обчислити скоригований чистий 

прибуток на просту акцію. 

25 

Тема 6. 

Оподатк

ування 

підприєм

ств 

2/

2 

Знати-Побудову системи оподаткування 

підприємств в Україні, Прямі, непрямі податки 

Характеристику ЄП 4 групи та особливості його 

застосування в аграрному секторі економіки. 

Сутність податку на додану вартість. 

Розуміти-Механізм сплати ПДВ. 

Задача. Підприємство придбало 

матеріалів на суму 5000 грн (з ПДВ), а 

вартість реалізованої продукції складає 

9000 грн (з  ПДВ). Визначте суму 

податкового зобов’язання. ПДВ, що 

підлягає сплаті до бюджету. 

25 

Тема 7. 

Фінансов

і аспекти 

формува

3/

3 

Розуміти-Сутність і склад оборотних засобів. 

Особливості кругообороту оборотних засобів в 

сільському господарстві 

Знати-Класифікацію оборотних засобів. 

Задача 1. Розрахувати норматив 

оборотних засобів по будівельних 

матеріалах, виходячи з того що у І 

кварталі звітного року їх було спожито 

25 
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ння та 

руху 

оборотни

х активів 

Джерела формування оборотних засобів. 

Розраховувати та аналізувати-Визначення потреби 

в оборотних засобах. Показники ефективності 

використання оборотних засобів. 

на суму 4450 грн., у ІІ кварталі - 1530 

грн., у ІІІ кварталі – 8125 грн. і у ІV 

кварталі - 4520 грн.  

Тема 8. 

Кредитув

ання 

господар

ської 

діяльност 

агропром

ислових 

підприєм 

2/

2 

Розуміти-Необхідність та сутність кредитування 

підприємств.  

Знати-Структуру кредитного договору. Методику 

оцінки кредитоспроможності підприємства. 

Порядок погашення банківського кредиту 

підприємством. Механізм пільгового кредитування  

аграрних підприємств. 

Розраховувати та аналізувати-Розрахунок потреби в 

короткостроковому та довгостроковому кредиті. 

Задача 1. Підприємство взяло позику в 

банку $ 1000 на 4 роки під 14% річних, 

які нараховуються за схемою складних 

процентів на непогашений залишок. 

Повертати потрібно рівними сумами в 

кінці кожного року. Яким буде розмір 

річного платежу? 

 

25 

Модуль 3. Фінансування основних засобів, фінансовий стан, фінансове планування та санація підприємств 

Тема 9. 

Фінансов

е забезпе 

чення 

відтворе

ння 

основних 

засобів 

3/

3 

Розуміти-Сутність основних засобів та їх 

відтворення. 

Знати-Норми амортизації. 

Методи нарахування амортизаційних відрахувань. 

Розраховувати та аналізувати-Показники стану та 

ефективності використання основних засобів. 

Знос і амортизацію основних засобів. 

Джерела і порядок фінансування капітальних 

вкладень 

Задача. Початкова балансова вартість 

трактора склала 21 370 грн. Після 

закінчення терміну експлуатації його 

було списано, причому отримано 3 т 

метало брухту, які здано за ціною 

300грн. за 1 т, продано запчастин на 

суму 745 грн., витрати по ліквідації 

склали 75 грн., транспортні витрати на 

металобрухт 50 грн. ліквідаційна 

вартість трактора? 

25 

Тема 10. 

Фінансов

е 

плануван

ня на 

підприєм

стві  

3/

3 

Розуміти-Роль фінансового планування на 

підприємстві в умовах ринку.Сутність фінансового 

прогнозування.Мету і завдання фінансового 

планування. 

Знати-Зміст фінансового плану та порядок його 

складання.Значення оперативного фінансового 

планування. 

Вміти-Побудувати - фінансову стратегію 

підприємства. Скласти платіжний календар  

Задача. Наведено інформацію щодо 

продукції підприємства, грн: Ціна за 

одиницю 38,5, Змінні витрати за 

одиницю 23,65, Постійні витрати за рік 

222750. Необхідно визначити: 

маржинальний дохід на одиницю; 

беззбитковий обсяг продажу; обсяг 

продажу, необхідний для отримання 

операційного прибутку 148500грн. 

25 

Тема 11. 

Комплек

сна 

оцінка 

фінансов

ого стану 

підприєм

ства  

3/

2 

Розуміти-Що таке фінансовий стан підприємства  

Необхідність здійснення оцінки фінансового стану 

підприємства. Знати- Методи оцінки фінансового 

стану. Розраховувати і аналізувати- Показники 

майнового стану підприємства, ліквідності  та 

платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 

активності,  рентабельності, загальної оцінки 

фінансового стану підприємства. 

Задача. За даними балансу на початок 

року підсумок І р. пасиву становив 1 

млн. грн., а сума підсумків всіх інших 

розділів пасиву балансу склала 4 млн. 

грн. Чи буде достатньо за рік збільшити 

суму власного капіталу у 2 рази, щоб 

підприємство стало привабливим для 

інвесторів  

25 

Тема 12. 

Фінансов

а санація 

та 

банкрутс

тво 

підприєм

ств 

3/

2 

Розуміти-Економічну сутність фінансової санації 

підприємства. Фактори, що спричиняють фінансову 

кризу на підприємстві. Знати-Сутність санаційного 

аудиту та етапи його проведення. Фінансові 

джерела санації підприємств. Застосовувати 

Класичуа модель фінансової санації. Складати 

План санації. 

 

  

Задача. Спрогнозувати ймовірність 

банкрутства підприємства на основі 2-

факторної моделі Альтмана, якщо сума 

запасів і витрат становить 50 тис.грн., 

грошових коштів та дебітор-ської забо-

ргованості - 100 тис.грн., довгостроко-

вих позикових коштів і інших пасивів – 

30 тис.грн., короткострокових пасивів – 

140 тис.грн., валюта балансу 420 тис.грн. 

25 

Всього за семестр 70 

Курсова робота з фінансів підприємств 50 

Екзамен 30  

Всього за курс 150 

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). Курсова робота, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу, відсутність плагіату 

обов’язкова  

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 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

Екзаменів заліків 

90-100 Відмінно зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

 Незадовільно не зараховано 



 


