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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Фінанси підприємств” передбачає ознайомлення з тими відносинами, 

які виникають та функціонують в суспільстві в процесі руху вартості створеного 

валового внутрішнього продукту господарюючими суб’єктами. З метою наближення 

фінансової системи до стандартів ЄС потрібно вдосконалювати усі ланки фінансової 

системи нашої країни. Розв'язання складних економічних, науково-технічних та 

соціальних проблем напряму пов’язане з фінансуванням підприємств, у тому числі за 

рахунок державних коштів. Тому економістам, які працюють або мають наміри 

працювати у комерційних підприємствах чи бюджетних установах та організаціях, 

необхідно знати, які існують механізми формування фінансових ресурсів 

господарюючих суб’єктів, що слугує джерелами їх наповнення та в який спосіб можна 

підвищити ефективність їх використання.  

Мета 

дисципліни 

Предметом  дисципліни «Фінанси підприємств» є система фінансово-економічних 

відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної  діяльності суб'єктів 

підприємництва. 

Метою вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є формування системи 

базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів підприємництва, 

формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 

діяльності. 

Завдання  дисципліни «Фінанси підприємств» полягає у: 

˗ засвоєння основних принципів залучення, формування та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва;  

˗ оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу формування та 

використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва. 
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Обсяг курсу 

Аудиторні години:                      80 годин   з них: 

- лекції                                                           32 години  

- семінарські/практичні заняття                 48 годин  

- самостійна робота                                     50 годин 

- індивідуальна робота                                20 годин 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати:  

 - місце фінансів суб’єктів підприємництва у фінансовій системі України; 

 - склад та структуру фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва; 

 - сутність фінансового механізму суб’єкта підприємництва; 

 - класифікацію витрат суб’єкта підприємництва на виробництво і реалізацію 

продукції; 

 - сутність прибутку як економічної категорії; 

 - принципи розподілу і використання прибутку суб’єкта підприємництва; 

 - основні принципи оподаткування прибутку суб’єкта підприємництва; 

 - джерела утворення та відновлення основних засобів суб’єкта 

підприємництва; 

 - сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів; 

 - сутність та джерела капіталовкладень; 

 - сутність і структура оборотних засобів суб’єкта підприємництва; 

 - методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану 

суб’єкта підприємництва; 

 - види і принципи фінансового планування суб’єкта підприємництва; 

 - сутність антикризового управління фінансами суб’єкта підприємництва, а 

також поняття фінансової санації.  

б) уміти:  

  - охарактеризувати    суть    і    функції    фінансів    суб’єкта підприємництва,    

склад фінансових ресурсів та сфери фінансових відносин; 

- здійснювати оцінку прибутковості продукції суб’єкта підприємництва;  

- визначати фінансові результати діяльності суб’єкта підприємництва, 

розраховувати плату за користування кредитом; 

- здійснювати аналіз відхилень фактичних результатів від планових;  

- аналізувати фінансовий стан суб‘єкта господарювання у частині його активів 

та зобов‘язань;  

- використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й управління 

фінансами підприємства;  

- обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових результатів 

діяльності суб‘єктів підприємництва. 

Ключові слова 
Підприємство, фінанси, грошові кошти, прибуток, основні та оборотні фонди, оборотні 

кошти, інвестиції, інновації, ціни, собівартість, рентабельність, банкрутство. 

Формат курсу Очний. Проведення лекцій, семінарських/практичних занять, консультацій. 

Теми 

1. Основи фінансів суб’єктів підприємництва 

2. Грошові розрахунки суб’єктів підприємництва 

3. Грошові надходження суб’єктів підприємництва 

4. Формування та розподіл прибутку 

5. Оподаткування суб’єктів підприємництва 

6. Оборотні кошти суб’єктів підприємництва 



7. Кредитування суб’єктів підприємництва 

8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

9. Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва 

10. Фінансове планування 

11. Фінансова санація та банкрутство 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Поточний контроль/ екзамен 

Пререквізити        "Мікроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит",  "Статистика".   

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, 

мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів: 

- лекція (оглядова/тематична);  

- семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих групах). 

Опитування Опитування проводиться на семінарських/практичних заняттях у вигляді есе, 

вирішення кейсу, тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до 

екзамену 

1. Місце фінансів підприємств в фінансової системі країни.  

2. Характеристика фінансів підприємств як економічної категорії.  

3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.  

4. Фонди грошових коштів підприємства.  

5. Особливості формування статутних капіталів підприємств різних організаційно-

правових форм. 

6. Організація та управління фінансами підприємства. 

7. Економічний зміст та види грошових розрахунків підприємств.  

8. Принципи організації безготівкових розрахунків підприємств.  

9. Характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках.  

10. Порядок відкриття поточного рахунку.  

11. Розрахунки за допомогою пластикових карток.  

12. Види санкцій за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни. 

13. Розрахунок доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства. 

14. Розрахунок чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) 

підприємства. 

15. Розрахунок фінансових результатів підприємства та їх відображення у фінансової 

звітності. 

16. Оцінка рентабельності продукції, капіталу підприємства. 

17. Визначення податку на прибуток підприємства. 

18. Визначення показників розподілу чистого прибутку підприємства. 

19. Принципи побудови податкової системи. 

20. Основні податки, що сплачують підприємства, 

21. Аналіз ефективності використання обігових коштів, 

22. Розрахунок показників ефективності використання обігових коштів підприємства. 

23. Методика оцінки основних фондів.  

24. Характеристика капітальних вкладень на відтворення основних фондів, 

25. Активи балансу та їх ліквідність, 

26. Розрахунок показників рентабельності, 

27. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства, 

28. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства, 

29. Показники фінансового стану підприємства, 

30. Сутність фінансової стратегії підприємства та етапи її розробки.  

31. Завдання і принципи фінансового планування на підприємствах.  

32. Методи визначення фінансових потреб підприємства, 

33. Сутність банкрутства підприємств і його санація, 

34. Стан економіки та підприємств України, 

35. Критерії банкрутства підприємств, 

36. Проблеми фінансового оздоровлення підприємств 



Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та опитувань, виконання домашніх завдань, 

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний,   

підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Teams, 

Microsoft Forms,   Zoom,  Moodle, Microsoft Outlook. 

Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо 

заборгованість не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість 

виникла з поважних причин (напр., по хворобі студента) - зниження оцінки не 

передбачається; 

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали від 90-100 балів; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час 

виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом відвідування; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. за погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті; 

- студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання 

усіх видів  робіт, передбачених курсом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії 

оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 50% семестрової 

оцінки. Максимальна кількість – 50 балів: 

практичні (семінарські)/самостійні – 30 балів; 

індивідуальна робота – 20 балів. 

 екзамен – 50% семестрової оцінки.  

Максимальна кількість – 50 балів  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 
Поточний контроль** Індиві- 

дуальна  

робота 

студента* 

 

Екза

мен 

 

 

Разом 
Теми/бали  

Теми 

1-4 

Теми 

6-7 

Тема 

8 

Теми 

9 

Теми 

10 

Теми 

11 

5 5 5 5 5 5 20  

50 

 

100                        30 

50 

*індивідуальну роботу приймає лектор 

**поточний контроль приймають викладачі, які проводять семінарські/практичні 

заняття. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тиждень Теми 
Форма заняття/ 

години 
Результати навчання  Завдання  

1/2 

  Тема 1. Основи 

фінансів суб’єктів 

підприємництва 

Лекція/ семінар 

4 год./2 год 

Знати: поняття фінансів 

підприємств, їх мету, завдання, 

функції, види, принципи та методи. 

Вміти: визначати завдання фінансів 

підприємств, дотримуватися 

базових принципів. 

Аналізувати значення фінансів 

підприємств задля ефективної роботи 

суб’єкта підприємництва 

Тестові 

завдання.  

 

Виконання 

самостійної 

роботи.  

 

Розв’язок 

задач.  

 

Кейси.  

 

Доповіді та 

презентації 

3/4 

  Тема 2. Грошові 

розрахунки суб’єктів 

підприємництва 
Лекція/ семінар 

4 год./2 год 

Знати теоретичні основи здійснення 

розрахункових операцій суб’єктів 

підприємництва  

Вміти пред'явлення підприємствам 

претензії по розрахунках.  

Аналізувати переваги й недоліки 

готівкових та безготівкових 

розрахунків. 

5/6 

  Тема 3. Грошові 

надходження суб’єктів 

підприємництва 
Лекція/ семінар 

4 год./2 год 

Знати види грошових потоків 

підприємства.  

Вміти визначати вхідні та вихідні 

грошові потоки суб’єкта 

підприємництва.  

Аналізувати величину чистого 

грошового потоку. 

7/8 

Тема 4.  Формування 

та розподіл прибутку 

Лекція/ семінар 

4 год./2 год 

Знати економічну сутність прибутку 

суб’єкта підприємництва, його 

функції.  

Вміти структуризувати фактори, які 

впливають на прибуток суб’єктів 

підприємництва.  

Аналізувати зміну прибутковості 

суб’єкта підприємництва у динаміці. 



9/10 

 Тема 5. 
Оподаткування 

суб’єктів 

підприємництва 
Лекція/ семінар 

4 год./2 год 

Знати чинний порядок 

оподаткування прибутку, види 

податків.  

Вміти визначити суми податкових 

платежів.  

Аналізувати зміни податкового 

законодавства. 

10/11 

  Тема 6. Оборотні 

кошти суб’єктів 

підприємництва Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати економічну сутність, види та 

призначення оборотних коштів 

Вміти визначати необхідний склад та 

структуру оборотних коштів.  

Аналізувати показники ефективності 

використання оборотних коштів 

11/12 

Тема 7. Кредитування 

суб’єктів 

підприємництва 
Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати види кредитів та можливості їх 

використовуються в господарській 

діяльності суб’єктів підприємництва.  

Вміти визначати потребу в 

позиковому капіталі.  

Аналізувати переваги і недоліки 

різних джерел залучення капіталу 

12/13 

 Тема 8. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів 
Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати економічну сутність основних 

засобів та їх роль у забезпеченні 

діяльності суб’єкта підприємництва.  

Вміти визначати потребу в основних 

засобах та шукати джерела їх 

залучення.  

Аналізувати переваги і недоліки 

різних джерел залучення основних 

засобів. 

13/14 

Тема 9.  Оцінка 

фінансового стану 

суб’єкта 

підприємництва 
Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати сутність, мету, принципи та 

методи аналізу фінансового стану 

суб’єкта підприємництва.  

Вміти користуватися результатами 

аналізу фінансового стану суб’єкта 

підприємництва.  

Аналізувати та оцінювати 

фінансовий стан суб’єкта 

підприємництва. 

14/15 

Тема 10.  Фінансове 

планування 
Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати види та етапи фінансового 

планування на підприємстві.  

Вміти застосовувати методи 

фінансового планування.  

Аналізувати виконання фінансового 

плану. 

15/16 

  Тема 11. Фінансова 

санація та банкрутство 

Лекція/ семінар 

2 год./2 год 

Знати сутність та механізм 

антикризового управління 

підприємством.  

Вміти діагностувати фінансову кризу 

та приймати рішення щодо 

фінансового оздоровлення суб’єкта 

підприємництва.  

Аналізувати причини та наслідки 

фінансової кризи суб’єкта 

підприємництва. 

 

 


