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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Фінанси підприємств» забезпечує теоретичну підготовку та набуття і закріплення 

практичних навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів, грошових надходжень, 

прибутку, оподаткування, кредитування, планування  підприємств в сучасних умовах розвитку 

фінансової системи. Метою дисципліни «Фінанси підприємств» є надання і поглиблення знань студентів 

з питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання.___________________________  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаб

ораторні, 

практичні, 

семінарськ

і) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

4 семестр 

Модуль 1. Теоретичні основи фінансів підприємств. Формування та розподіл 

грошових надходжень, прибутку 

100 

Тема1. Основи фінансів 

підприємств 

2/2 знати:  

- особливості організації 

фінансових відносин підприємств та 

міжгалузевих фінансових відносин; 

- порядок відкриття підприємством 

рахунків у банку; форми 

безготівкових розрахунків 

- техніку фінансових розрахунків; 

типову фінансову документацію; 

- види податків, що сплачують 

підприємства, механізм і джерела їх 

сплати. 

вміти:  

- визначати джерела формування 

фінансових ресурсів; 

- розраховувати та планувати 

виручку; 

застосовувати методи розрахунку 

та планування прибутку;  

розуміти порядок формування і 

Здача 

практичних 

робіт. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn). 

Розв’язок 

задач. 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт і 

тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 2. Організація 

грошових розрахунків 

2/2 

Тема 3. Грошові 

надходження 

підприємств 

2/2 

Тема 4. Формування і 

розподіл прибутку 
2/2 

Тема 5. Оподаткування 

підприємств 

2/2 
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використання виручки, прибутку 

підприємства 

Модуль 2. Формування основних та оборотних засобів підприємства. Фінансове 

планування та фінансова санація підприємств 

100 

Тема 6. Оборотні кошти 

та їх організація на 

підприємстві 

2/2 знати: - порядок, етапи 

фінансування і кредитування 

господарської діяльності і 

капітальних вкладень;  

- склад і зміст фінансової звітності 

підприємств; 

прийоми і методи складання 

фінансової частини бізнес – плану; 

порядок розробки та реалізації 

плану санації;  

вміти: аналізувати  і контролювати 

фінансовий стан підприємств, 

показники ефективності 

господарювання; 

- розраховувати потребу у 

фінансових та кредитних ресурсах 

підприємств;  

- визначати норматив оборотних 

коштів, розмір амортизаційних 

відрахувань різними методами; 

- оцінювати кредитоспроможність 

підприємств; 

- складати фінансовий план, 

визначати ефективність капітальних 

вкладень. 

Здача 

практичних 

робіт. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn). 

Розв’язок 

задач. 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт і 

тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 7. Оцінка 

фінансового стану 

підприємства 

4/4 

Тема 8. Кредитування 

підприємств 

4/4 

Тема 9. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів 

2/2 

Тема 10. Фінансове 

планування на 

підприємствах 

2/2 

Тема 11. Фінансова 

санація підприємств 

2/2 

Всього за 4 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 

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 

 


