
Опис навчальної дисципліни 

1. Код:  ФП 3; 

2. Назва: Фінанси підприємств; 

3. Тип:  нормативний; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 (4); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (4); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- застосовувати на практиці набуті навички та знання при здійсненні фінансових розрахунків; 

- оволодіти методикою визначення банкрутства підприємства в сучасних умовах 
господарювання; 
- визначати умови регулювання фінансово-грошових відносин для успішного функціонування 
підприємств різної форми власності; 
- вміти адаптувати сучасні фінансові інструменти до умов функціонування водогосподарської 
галузі та раціонального природокористування; 
- знати і вміти самостійно складати фінансовий план та заповнювати фінансову звітність 
підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економічна теорія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Гроші і кредит».  

2. Зміст курсу: 
1. Сутність і функції фінансів підприємства на сучасному етапі. 
2. Формування фінансових ресурсів підприємства. 

3. Роль водогосподарського комплексу держави в системі фінансів підприємств. 

4. Грошові надходження підприємств. 

5. Формування, розподіл і використання прибутку підприємства. 
6. Сутність оподаткування та основи податкової політки підприємства. 

7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства 

8. Сутність, джерела формування та використання обігового капіталу підприємства. 
9. Оцінка фінансового стану підприємства. 
10. Фінансове планування на підприємстві. 
11. Банкрутство та фінансова санація підприємства. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навч. посіб. К. : Центр учбової 
літератури, 2018. 292 с. 
2. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.  
3. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник. К.:КНЕУ, 2008. 552 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий (в кінці 2 семестру). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 
16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of the discipline 

1. Code: FP 3;  

2. Title: Finance of enterprises;  

3. Type: compulsory ;  

4. Level of higher education: the first (Bachelor's degree);  

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2 (4);  

6. Semester when studying discipline: 2 (4);  

7. Number of established ECTS credits: 5;  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo J.S., Ph.D., associate professor  

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able: 

- to apply in practice the acquired skills and knowledge in the implementation of financial 

calculations;  

- to master the methodology for determining the bankruptcy of the enterprise in modern economic 

conditions;  

- to determine the conditions of regulation of financial and monetary relations for the successful 

operation of enterprises of different forms of ownership;  

- be able to adapt modern financial instruments to the conditions of functioning of the water 

management industry and rational use of nature; 

- know and be able to independently draw up a financial plan and fill out the financial statements of 

the enterprise.  

10. Forms of organization of classes: training classes, independent work.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Economic theory", 

"Macroeconomics", "Microeconomics", "Statistics", "Money and credit". 

2. Content of the course: 

1. The ssence and functions of the financial enterprise at the present stage.  

2. Formation of financial resources of the enterprise.  

3. The role of the water management complex of the state in the system of enterprise finance. 

4. Cash receipts of enterprises.  

5. Formation, distribution and use of enterprise profits.  

6. The essence of taxation and the basis of the tax policy of the enterprise.  

7. Financial support for reproduction of fixed assets of the enterprise  

8. Essence, sources of formation and use of working capital of the enterprise.  

9. Estimation of the financial condition of the enterprise.  

10. Financial planning at the enterprise.  

11. Bankruptcy and financial rehabilitation of the enterprise.  

13. Recommended editions:  
1. Bedrynets M. D., Dovgan L.P.  Finance of enterprises: textbook. К.: Center for Educational 

Literature, 2018. 292 р. 
2. Berdar M.M. Finance of enterprises: textbook. Manual.  К.: Center for Educational Literature, 

2010. 352 p. 

3. Podderyogin A.M.  Business Finance. a textbook.  K .: KNEU, 2008. 552 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 24 hours. 

practical classes 78 hours. independent work. Total - 150 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, using multimedia 

tools.  

15. Form and assessment criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): test exam at the end of the 2nd semester.  

Current control (60 points): testing, survey, performance of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the Department                                                                 L.V. Melnik, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


