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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 8 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

45  

5-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

12 год. год. год. 

Практичні  

 8 год. год. год. 

Семінарські  

-год. - год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

19 год.   год. год. 

Індивідуальні завдання:  

6 год. 

Вид контролю:  

екзамен- залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –58/42 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є 

формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин 

суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового 

планування, організації фінансової діяльності підприємств.  

  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є 

вивчення сутності й функції фінансів підприємств, фінансових ресурсів і джерел їх 

формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових 

розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання 

фінансового стану підприємства.  

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    

- теоретичні основи усіх сфер фінансової діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

- організацію фінансів підприємства; 

- організацію фінансової роботи на підприємстві; 

- діючі положення про здійснення розрахункових операцій у готівковій та 

безготівковій формах.  
вміти:    

- здійснювати розрахунки фінансових ресурсів підприємств; 

-  здійснювати розрахунки грошових надходжень від операційної,  

фінансової та інвестиційної діяльності; 

- застосовувати технологію проведення фінансових розрахунків та 

визначення фінансових результатів у господарствах різних форм власності і 

господарювання; 

- давати оцінку фінансового стану підприємства; 

- здійснювати розробки фінансового плану та оперативного фінансового 

плану; 

- аналізувати фінансові результати діяльності підприємств; їх 

оподаткування. 

 

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  Сутність і основи організації фінансів підприємств 

 

Тема 1 Сутність і основи організації фінансів підприємств 

Поняття фінансів підприємств та їх функції. Основи організації фінансів 

підприємств. Управління фінансами. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові 

ресурси підприємств та їх формування. Організація фінансів підприємства та 

фінансова діяльність підприємства. 
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Змістовий модуль 2  Організація грошових розрахунків підприємств 

 

Тема 2 Організація грошових розрахунків підприємств 

Основи організації грошових розрахунків. Сутність  грошових розрахунків на 

підприємстві. Готівково-грошові розрахунки. Види рахунків, що відкриваються в 

установах банків. Порядок відкриття рахунків в банках. Форми безготівкових 

розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки платіжними 

вимогами-дорученнями, розрахунки за допомогою розрахункових чеків, розрахунки 

акредитивами.  Факторингові послуги. Розрахунково-платіжна дисципліна.   

                         

    Тема 3 Грошові надходження підприємств 

Характеристика та склад грошових надходжень. Виручка від реалізації готової 

продукції та її розподіл. Ціни на продукцію підприємств в сучасних умовах. Валові 

доходи та їх склад. Валові витрати та їх склад. Витрати на виробництво і реалізацію 

продукції. Грошові надходження від фінансових інвестицій та іншої реалізації. 

Валовий та чистий дохід підприємства. 

 

Змістовий модуль 3 Формування і використання прибутку 

 

Тема 4 Формування і використання прибутку 

Прибуток та підвищення його ролі в ринкових умовах господарювання. 

Економічний зміст прибутку. Балансовий прибуток підприємства. Прибуток від 

реалізації продукції, фактори, які впливають на його формування. Рентабельність і 

методи її обчислення.Планування прибутку підприємств.  Методи розрахунку 

прибутку. Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку.  

 

Змістовий модуль 4 Оподаткування підприємств 

 

Тема 5 Оподаткування підприємств 

      Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Прямі 

податки. Непрямі податки, їх вплив на фінансово-господарську діяльність 

суб’єктів господарювання. Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні 

фонди. Місцеві податки і збори, що їх сплачують підприємства. 

 

Змістовий модуль 5 Оборотні кошти та їх організація на підприємствах 

 

Тема 6 Оборотні кошти та їх організація на підприємствах 

Поняття та класифікація обігових коштів. Економічна сутність оборотних 

коштів. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану та ефективності 

використання оборотних коштів.Визначення потреби підприємства в оборотних 

коштах. Поняття норм та нормативів оборотних коштів.  

 

Змістовий модуль 6 Кредитування підприємств 
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Тема 7 Кредитування підприємств 

Необхідність та сутність кредитування підприємств. Форми і види кредитів. 

Раціональна політика залучення позичкових коштів. Ефект фінансового важеля. 

Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності 

підприємств.  Принципи кредитних відносин банків з підприємствами. Кредитна 

заявка та кредитний договір. Порядок оформлення і підписання кредитної угоди. 

Зміст кредитного договору. 

 

Змістовий модуль 7 Фінансове планування на підприємствах  

 

 Тема 8 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Поняття та структура основних фондів підприємства. Показники стану та 

ефективності використання основних фондів.  Сутність відтворення основних 

засобів. Знос та амортизація основних фондів. Джерела фінансування відтворення 

основних фондів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування 

капітальних вкладень. Організація фінансування капітальних вкладень.  Джерела 

фінансування ремонту основних засобів. Ефективність вкладення капіталу в основні 

фонди. 

 

Тема 9 Фінансове планування на підприємствах 

Зміст, мета  та завдання фінансового планування. Процес фінансового 

планування. Перспективне фінансове планування. Поточне фінансове планування. 

Оперативне фінансове планування. Бізнес-план, його функції на підприємстві. 

Фінансове планування у складі бізнес- плану. 

 

Змістовий модуль 8 Оцінювання фінансового стану підприємств 

 

Тема 10 Оцінювання фінансового стану підприємств 

Оцінка фінансового стану підприємства її необхідність та значення. Сутність 

фінансової стійкості підприємства. Показники фінансової стійкості. Ліквідність 

підприємства, її розрахунок. Платоспроможність підприємства.Комплексне 

оцінювання фінансового стану підприємства. Показники оцінювання фінансового 

стану підприємства. 

 

Тема 11 Банкрутство та санація 

Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст санації підприємств. 

Класична модель фінансової санації. Система контролінгу та раннього 

попередження. Форми фінансової санації підприємства. Реструктуризація 

підприємства. 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  Сутність і основи організації фінансів підприємств 

Тема 1 Сутність і основи організації 

фінансів підприємств 

2 2      

Змістовий модуль 2  Організація грошових розрахунків підприємств 

Тема 2 Організація грошових розрахунків 

підприємств 

2     2  

Тема 3 Грошові надходження підприємств 2     2  

Тема практичної роботи 1 Організація 

грошових розрахунків підприємств. Грошові 

надходження підприємств. 

2  2     

Змістовий модуль 3 Формування і використання прибутку 

Тема 4 Формування і використання 

прибутку 

4.1.Прибуток та підвищення його ролі в 

ринкових умовах господарювання. 

Економічний зміст прибутку. Балансовий 

прибуток підприємства. Прибуток від 

реалізації продукції, фактори, які впливають 

на його формування. Рентабельність і методи 

її обчислення. 

4.2.Планування прибутку підприємств.  

Методи розрахунку прибутку. Розподіл 

прибутку підприємства та використання 

чистого прибутку.  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Змістовий модуль 4  Оподаткування підприємств 

Тема 5 Оподаткування підприємств 2     2  

Тема практичної роботи 2 Формування і 

використання прибутку. Оподаткування 

підприємств. 

2  2     

Тематична контрольна робота 1  2      2 

Змістовий модуль 5 Оборотні кошти та їх організація на підприємствах 

Тема 6 Оборотні кошти та їх організація на 

підприємствах 

6.1. Поняття та класифікація обігових 

коштів. Економічна сутність оборотних 

коштів. Джерела формування оборотних 

 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

 

 



8 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

коштів. Показники стану та ефективності 

використання оборотних коштів. 

6.2.Визначення потреби підприємства в 

оборотних коштах. Поняття норм та 

нормативів оборотних коштів.  

 

 

2 

 

 

    

 

2 

 

Змістовий модуль 6 Кредитування підприємств 

Тема 7 Кредитування підприємств 2     2  

Тема практичної роботи 3 Оборотні кошти 

та їх організація на підприємствах. 

Кредитування підприємств. 

2  2    

 

 

Змістовий модуль 7 Фінансове планування на підприємствах  

Тема 8 Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 

8.1.Поняття та структура основних фондів 

підприємства. Показники стану та 

ефективності використання основних фондів.  

Сутність відтворення основних засобів. Знос 

та амортизація основних фондів.  

8.2.Джерела фінансування відтворення 

основних фондів. Сутність і склад 

капітальних вкладень. Джерела фінансування 

капітальних вкладень. Організація  

фінансування капітальних вкладень.  

Джерела фінансування ремонту основних 

засобів. Ефективність вкладення капіталу в 

основні фонди. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 9 Фінансове планування на 

підприємствах 

2     2  

Тема практичної роботи 4 Фінансове 

забезпечення відтворення основних засобів 

2  2     

Тематина контрольна робота 2  2      2 

Змістовий модуль 8 Оцінювання фінансового стану підприємств 

Тема 10 Оцінювання фінансового стану 

підприємств 

10.1.Оцінка фінансового стану підприємства 

її необхідність та значення. Сутність 

фінансової стійкості підприємства. 

Показники фінансової стійкості. Ліквідність 

підприємства,їїрозрахунок. 

Платоспроможність підприємства.  

10.2. Комплексне оцінювання фінансового 

стану підприємства. Показники оцінювання  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

 

 

 

 

 

 

2 
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фінансового стану підприємства. 

Тема 11 Банкрутство та санація 1     1  

Модульна контрольна робота 3 (змістовий 

модуль 8) 

2      2 

УСЬОГО годин 45 12 8   19 6 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Організація грошових 

розрахунків підприємств. Грошові надходження 

підприємств. 

2 

2 Тема практичної роботи 2 Формування і використання 

прибутку. Оподаткування підприємств. 

2 

3 Тема практичної роботи 3 Оборотні кошти та їх 

організація на підприємствах. Кредитування 

підприємств. 

2 

4 Тема практичної роботи 4 Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів 

2 

 Всього 8 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

Тема 2 Організація грошових розрахунків 

підприємств 

2 

2 Тема 3 Грошові надходження підприємств 2 

 

3 

 

Тема 4 Формування і використання прибутку 

4.2.Планування прибутку підприємств.  Методи 

розрахунку прибутку. Розподіл прибутку 

підприємства та використання чистого прибутку.  

2 

4 Тема 5 Оподаткування підприємств 2 

5 Тема 6 Оборотні кошти та їх організація на 

підприємствах 

6.2.Визначення потреби підприємства в оборотних 

коштах. Поняття норм та нормативів оборотних 

коштів.  

 

2 

 

6 Тема 7 Кредитування підприємств 2 

7 Тема 8 Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 

8.2.Джерела фінансування відтворення основних 

фондів. Сутність і склад капітальних вкладень. 

Джерела фінансування капітальних вкладень. 

Організація фінансування капітальних вкладень.  

Джерела фінансування ремонту основних засобів. 

Ефективність вкладення капіталу в основні фонди. 

 

2 

 

 

8 Тема 9 Фінансове планування на підприємствах 2 

9 Тема 10 Оцінювання фінансового стану підприємств 

10.2. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства. Показники оцінювання фінансового 

стану підприємства. 

2 

10 Тема 11 Банкрутство та санація 1 

 Всього 19 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

тематична контрольна робота, метою якої є комплексна перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 
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10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Фінансовий облік»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 



12 

 

  

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 
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2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. 

5. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України № 996-ІУ від 16.07.99 р. 

2. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 

р. 

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 

22.05.97 № 283/97-ВР (із змін. і доп.).  

4. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне 

страхування" від 26.06.97 № 400/97 -ВР. 

5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533 -ІІІ. 

6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72 (із змін. і 

допов.). 

7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній 

валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до 

фінансової звітності” від 31. 03. 1999 № 87. 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від 31. 03. 

1999 № 87. 

10.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові 

результати” від 31. 03. 1999 № 87. 

11.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових 

коштів” від 31. 03. 1999 № 87. 

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний 

капітал” від 31. 03. 1999 № 87. 

13.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” від 

27. 04. 2000 № 92. 

 

Базова 

1.  Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 364с.  

2. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для 

студентів вищих закладів освіти. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006. 
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3. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. 

П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. 

Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук. ред.). — 6.вид., 

перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.  

4. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / за ред. д. е. н., 

проф. Г. Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002.  

5. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О. М., 

Коробов М. Я., Орлов П. Г., Петрова К. Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 

2003. 

 

Допоміжна 

1. Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / 

Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006.  

2. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2007.  

3. Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий 

аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. . 

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. 

посібник. – К.: Знання, 2004. 

5. Слав`юк Р. А. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Національний банк України; Університет банківської справи. — К. : УБС НБУ, 

2007. — 550c.  

6. Фурик В. Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Вінниця: 

ВНТУ, 2006. 

7. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики 

фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. 

Інтернет – ресурси 

1. www.buhgalteria.com.ua 

2. www.dtkt.com.ua 

3. www.balance.ua 

4. www.ligazakon.ua 

5. pro-u4ot.info 

6. www.vobu.com.ua 

7. www.chitalka.info 

8. www.nau.kiev.ua 

9. www.osvita.org.ua 

10. http: // www // rada.kiev.ua. 

11. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
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