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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  – 3 

Галузь знань 

07  ««Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва) нормативна 

Напрям підготовки  

073«Менеджмент» 

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

«Менеджмент» 

_______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

комплексне завдання 

- 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  90 

6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної та 

індивідуальної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

бакалавр 

30 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

34 год. 

Вид контролю:  

 

 

іспит 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи  

становить (%): 

для денної форми навчання –   62% до 38%; 
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2.Мета вивчення навчальної дисципліни 

″Фінанси  підприємства″ 

 

Метою дисципліни "Фінанси підприємства" є вивчення сукупності 

фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми 

економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань 

теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. 

Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансово-кредитних 

відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування 

виробництва в ринкових умовах. 

Предметомвивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, 

організаційні та правові аспекти виробничої та фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Навчальна дисципліна "Фінанси підприємства" входить до програм фахової 

підготовки слухачів Міжрегіональної Академії управління персоналом освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форм навчання напряму 

„Менеджмент і адміністрування” та спрямована на вивчення майбутніми 

фахівцями комплексу питань господарської та фінансової діяльності 

підприємства, як основної структурної ланки суспільного виробництва. 

Завдання дисципліни: 

- з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх 

формування, організації фінансової діяльності підприємств; 

- набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку і 

йогорозподілу, впливу оподаткування та використанняприбутку; 

- визначення потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення 

основних виробничих фондів; 

- володіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, 

санації. 
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Статус дисципліни – обов’язкова професійної підготовки. 

Місце навчальної дисципліни освітній програмі. Наукову і методичну 

основу вивчення дисципліни становлять загальна економічна теорія, вища 

математика, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік. Дисципліна 

поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті  вивчення  

курсу  «Мікроекономіка»,  „Фінанси,  гроші  та  кредит”,  „Фінанси”, 

Бухгалтерський    облік”    та    передує    вивченню    дисципліни    „Управління    

персоналом», «Інвестиційний менеджмент”. 

Компетентності та програмні результати навчання: 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування компетентності та 

відповідних їм вмінь, якими мають володіти випускники напряму підготовки 

„Управління і адміністрування” освітнього рівня „бакалавр” після вивчення 

навчальної дисципліни "Фінанси підприємства": 

Загальні (універсальні)компетентності, які забезпечуються: 

- здатність до аналізу та синтезу із використанням логічних аргументів та 

доказанихфактів; 

- здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установленітерміни; 

- здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну інформацію 

у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому 

числііноземною; 

 соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з 

точки зору професійноїетики. 

Спеціальні (фахові)компетентності, які забезпечуються: 

- розуміння здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та 

відповідних спеціальнихметодів; 

- здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових 

(майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 
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активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та 

фінансово обґрунтувати шляхи їхвирішення; 

- здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які 

використовуються в сфері обґрунтування фінансовихрішень; 

- здатність моделювати, прогнозувати та планувати фінансову діяльність 

суб’єктів господарювання, а також описувати, аналізувати та критично 

оцінювати експериментальнідані; 

- здатність застосовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп’ютерні 

програмні продукти; 

- здатність пояснити широкий діапазон фінансових процесів, які відбуваються 

на підприємстві та вкраїні; 

- здатність до подальшого навчання, виявлення проблем та визначення шляхів 

їх вирішення у фінансовій діяльностіпідприємств. 

Очікувані результати навчання: 

- здатність продемонструвати знання та розуміння до визначення реальних 

потребу фінансових ресурсах для забезпечення поточної фінансово-

господарської діяльності підприємства; 

- здатність продемонструвати знання щодо обґрунтування інвестиційної 

діяльності підприємств та прогнозування економічних наслідків інвестиційних 

рішень, оптимізації інвестиційної діяльностіпідприємства; 

- здатність до формування ефективних джерел фінансування витрат; 

здійснення контролю за ходом всіх стадій плануваннявитрат; 

- спроможність до фінансового планування виручки від реалізації продукції; 

встановлення ціни на продукцію (роботи,послуги); 

- здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні основ 

формування, розподілу і використання прибуткупідприємства; 

- здійснення аналізу показників фінансових результатів і рентабельності 

діяльності підприємства, діагностики фінансового станупідприємства; 

- здатність продемонструвати знання та розуміння фінансового контролю за 
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відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, 

здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і 

отриманнякредитів; 

- здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні основ 

запобігання банкрутствупідприємств. 

 

 

3.Структура навчальної дисципліни "Фінансипідприємства" 

 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Блоки модулів і змістових модулів 

Кількість годин 

 
всього 

в тому числі 

 

лекції 

прак- 

тичні 

заняття 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств 

1. Сутність та основи організації фінансів 
підприємств 6 2 2 2 

2. Організація грошових розрахунків 
підприємств 8 4 2 2 

3. Грошові надходження підприємств 8 2 2 4 

4. Формування і розподіл прибутку 12 4 4 4 

5. Оподаткування підприємств 8 2 2 4 

Змістовий модуль 2. 
Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств 

6. Обігові кошти 10 4 2 4 

7. Кредитування підприємств 8 2 4 2 

8. Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 
8 2 2 4 

9. Фінансове планування на підприємствах 6 2 2 2 

10. Фінансова санація підприємств 6 2  4 

11. Оцінювання фінансового стану 
підприємств 

10 4 4 2 

 Всього годин 90 30 26 34 
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4.Програма навчальноїдисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств 

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств. 

Сутність фінансів підприємств і їх місце у фінансовій системі. 

Функції фінансів підприємства. Поняття грошових фондів та фінансових 

ресурсів. Джерела 

формування фінансових ресурсів підприємства. Основи організації 

фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. 

Зміст та завдання управління фінансами підприємств. 

 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

Сутність і значення грошового обороту у діяльності підприємств. 

Сфери застосування грошових розрахунків. Грошовий оборот. Форми 

грошових розрахунків. Готівкові розрахунки. Проведення касових 

операцій. Порядок здійснення безготівкових розрахунків. Види 

банківських рахунків. Порядок відкриття рахунків у банку. Форми 

безготівкових розрахунків. 

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств. 

Сутність грошових надходжень. Доходи підприємства. Формування 

виручки від реалізації продукції, робіт, послуг та грошових надходжень 

від іншої реалізації. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної 

діяльності. 

 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку. 

Формування чистого доходу, валового прибутку та чистого 

прибутку (збитку) як результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємств. Порядок використання прибутку суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 5. Оподаткування підприємств. 

Економічна сутність податків. Принципи побудови податкової 

системи. Фіскальна і регулююча функції податків. Види податків та 

джерела їх сплати. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і 

збори. 
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Змістовий модуль 2. 

Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств 

 

Тема 6. Обігові кошти. 

Сутність обігових коштів підприємств. Роль обігових коштів в 

забезпеченні кругообігу коштів. Організація обігових коштів. Склад і 

структура обігових коштів. Класифікація обігових коштів. Необхідність 

визначення потреби в обігових коштах підприємства. Нестача та 

надлишок обігових коштів; причини їх виникнення. Поняття норм і 

нормативів обігових коштів. Методи нормування. Нормування обігових 

коштів для створення виробничих запасів. Розрахунок нормативу обігових 

коштів економічним методом. Показники використання оборотних 

активів. 

 

Тема 7. Кредитування підприємств. 

Необхідність кредитування. Сутність кредитних відносин. 

Класифікація кредитів, які надаються підприємствам. Порядок отримання 

банківського кредиту. Порядок погашення отриманої позики та відсотків 

за користування нею. Контроль банку за використанням та погашенням 

кредиту. 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 

Сутність, склад і структура основних засобів. Порядок відтворення 

основних засобів підприємства. Амортизація основних засобів та методи 

їх нарахування. Сутність і склад капіталовкладень. Показники стану, руху 

та ефективності використання основних засобів. 

 

Тема 9. Фінансове планування на підприємствах. 

Зміст та завдання фінансового планування. Стратегічне, поточне та 

оперативне планування як складові елементи системи фінансового 

планування. Фінансовий план та порядок його складання. Характеристика 

стадій фінансового планування. Склад і зміст фінансових 

планівпідприємства. 

Тема 10. Фінансова санація підприємств. 

Поняття фінансової кризи. Фактори виникнення фінансової кризи на 

підприємстві. Види і фази криз. Економічний зміст фінансової санації та 

порядок її проведення. Джерела проведення фінансової санації. 

 

Тема 11. Оцінювання фінансового стану підприємств. 

Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в 

управлінні підприємством. Система показників оцінки фінансового стану 

суб’єкта господарювання. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового 
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стану підприємства. Поняття ліквідності та фінансової стійкості. 

Показники та фактори стабільного фінансового стану підприємства. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

5. Питання для самоконтролю 
 

1. Суть, функції та роль фінансівпідприємств. 

2. Грошові фонди і фінансовіресурси. 

3. Джерела формування фінансових ресурсівпідприємств. 

4. Принципи організації фінансівпідприємств. 

5. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи, завдання і функції 

управління фінансамипідприємств. 

6. Суть і значення грошових розрахунківпідприємств. 

7. Види та порядок відкриття банківських рахунківпідприємств. 

8. Види грошових розрахунків: готівкові табезготівкові. 

9. Принципи безготівковихрозрахунків. 

10. Розрахунки платіжнимидорученнями. 

11. Розрахунки платіжнимивимогами-дорученнями. 

12. Розрахункичеками. 

13. Розрахункиакредитивами. 

14. Вексельна формарозрахунків. 

15. Характеристика та склад грошових надходженьпідприємств. 

16. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) як основне джерело 

грошових надходжень. Плануваннявиручки. 

17. Види цін на продукціюпідприємств. 

18. Структураціни. 

19. Цінова політикапідприємства. 

20. Витрати на виробництво та реалізацію продукції і їхпланування. 

21. Економічний зміст прибутку, його значення в організації 

господарської діяльності підприємств. 

22. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт,послуг). 

23. Чистий прибуток, його розподіл івикористання. 
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24. Методи обчислення рентабельності (доходності) виробництва іреалізації. 

25. Податкова система України. Сутність системи оподаткуванняпідприємств. 

26. Оподаткування прибутку підприємств. 

27. Податок на додану вартість, його вирахування і внесення убюджет. 

28. Акцизний збір, його вирахування і внесення убюджет. 

29. Мито, його вирахування і внесення убюджет. 

30. Збори і цільові відрахуванняпідприємств. 

31. Місцеві податки ізбори. 

32. Сутність, склад та структура оборотнихкоштів. 

33. Способи визначення потреби в оборотнихкоштах. 

34. Нормування оборотнихкоштів. 

35. Джерела формування оборотнихкоштів. 

36. Нормування оборотних коштів по виробничимзапасам. 

37. Нормування оборотних коштів по готовим виробам наскладі. 

38. Показники стану і використання оборотнихкоштів. 

39. Визначення суми звільнених або додатково залучених оборотних 

коштів у результаті прискорення або уповільненняоборотності. 

40. Визначення наявності власних та прирівняних до них оборотнихкоштів 

41. Економічна характеристика складу і структури основнихфондів. 

42. Показники стану й ефективності використання основних 

виробничихфондів. 

43. Знос й амортизація основнихфондів. 

44. Порядок нарахування амортизації основних засобів підприємств по 

методах, що використовуються у бухгалтерськомуобліку. 

45. Амортизація основних засобів підприємств, що застосовується при 

оподаткуванні прибутку. 

46. Сутність і склад капітальнихвкладень. 

47. Джерела і порядок фінансування капітальнихвкладень. 

48. Сутність та необхідність кредитуванняпідприємств. 

49. Класифікація кредитів, що надаютьсяпідприємствам. 
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50. Банківський кредит, умови і порядок йогоотримання. 

51. Небанківське кредитуванняпідприємств. 

52. Значення та цілі оцінки фінансового станупідприємства. 

53. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового станупідприємств. 

54. Оцінка ліквідності та платоспроможностіпідприємства. 

55. Оцінка фінансової стійкостіпідприємства. 

56. Оцінка ділової активностіпідприємства 

57. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санаціїпідприємства. 

58. Сутність фінансової санації підприємств та порядок їїпроведення. 

59. Прийняття рішення про фінансове оздоровленняпідприємств. 

60. Планування та фінансуваннясанації. 

61. Порядок оголошення підприємства банкрутом та порядок 

задоволення претензій кредиторів. 

62. Оцінка майнового стану підприємств. 

63. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 
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