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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фінанси підприємств» належить до блоку вибіркових дисциплін підготовки 

бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. Дисципліна «Фінанси підприємств» спрямована на формування у 

студентів базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, 

процесів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, фінансового 

прогнозування та планування, здійснення фінансової діяльності та організації фінансової роботи 

на підприємстві. 

 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдан

ня 

1. 

Теоретичні 

основи фінансів 

підприємств  

Знати економічну термінологію, вміти пояснювати 

базові концепції фінансів. Володіти практичними 

навичками зі застосування методичного 

інструментарію управління фінансами підприємств  

Тести, 

питання  

2. 

Організація 

грошових 

розрахунків 

підприємств  

Знати особливості організації грошових розрахунків 

підприємств. Давати характеристику сутності та 

порядку проведення готівкових і безготівкових 

розрахунків підприємства. Розуміти значення 

розрахунково-платіжної дисципліни для підприємства.  

Тести, 

питання  

3. 

Грошові 

надходження 

підприємств  

Здобути навички управління вхідними грошовими 

потоками на підприємстві. Вміти застосовувати методи 

оптимізації грошових потоків підприємства.  

Тести, 

задачі 

4. 
Формування та 

розподіл прибутку  

Розуміти сутність прибутку підприємства та процесів 

його розподілу. Набути навичок з обчислення планової 

суми прибутку від основної діяльності підприємства. 

Вміти розраховувати показники рентабельності 

діяльності підприємства та давати оцінку її кінцевим 

фінансовим результатам.  

Тести, 

задачі 



5. 
Оподаткування 

підприємств  

Вміти самостійно давати оцінку податковій системі 

України. Навчитися обчислювати суму податків і 

зборів, які сплачує підприємство за результатами своєї 

діяльності.  

Тести, 

задачі 

6. 
Оборотні активи 

(кошти)  

Сформувати вміння застосувати системний підхід до 

управління оборотними активами підприємства.  

Тести, 

задачі 

7. 
Кредитування 

підприємств  

Оцінювати зовнішні джерела фінансування діяльності 

підприємств. Вміти визначати основні тенденції 

фінансування та фактори, які впливають на їх 

пріоритетність.  

Тести, 

задачі 

8. 

Фінансове 

забезпечення 

відтворення 

основних засобів  

Розуміти економічний та матеріально-речовий зміст 

основних засобів підприємства. З’ясувати окремі 

аспекти відтворення основних засобів підприємства. 

Навчитися визначати показники стану і ефективності 

використання основних засобів підприємства. Вміти 

застосовувати методи розрахунку амортизаційних 

відрахувань.  

Тести, 

задачі 

9. 

Оцінювання 

фінансового стану 

підприємств  

Володіти практичними навичками з правового та 

інституційного забезпечення оцінювання фінансового 

стану підприємств  

Тести, 

задачі 

10. 

Фінансове 

планування на 

підприємствах  

Розуміти зміст фінансового планування на 

підприємствах. Набути навичок проведення розрахунків 

із застосуванням наукових методів фінансового 

планування. Вміти розробляти фінансові плани 

підприємства.  

Тести, 

задачі 

11. 

Фінансова санація 

та банкрутство 

підприємств  

Володіти практичними навичками щодо виявлення 

симптомів фінансової кризи на підприємстві та 

методичним інструментарієм управління фінансовою 

санацією підприємства. Знати порядок урегулювання 

господарських спорів, економіко-правові аспекти 

банкрутства та ліквідації підприємств.  

Тести, 

задачі 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної 

роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання 

результатів самостійної роботи студентів; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу 

дирекції факультету. 
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Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фінанси підприємств» визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 

1. Опитування під час 

занять  – макс. 40 балів; 

2. Модульна контрольна 

робота – макс. 60 балів. 

1. Опитування під час занять  – 

макс. 40 балів; 

2. Ректорська контрольна робота – 

макс. 60 балів. 

1. Підготовка КПІЗ – макс. 40 балів; 

2. Захист КПІЗ – макс. 40 балів; 

3. Тренінг – макс. 20 балів. 


