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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація  
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч.  
мета та цілі 

Розроблений курс орієнтує здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти на вивчення 
основних понять, категорій, засобів фінансової 
політики, набуття практичних навичок розв’язання 
конкретних ситуацій і завдань функціонування 
підприємств, формування компетенцій щодо 
творчого пошуку шляхів регулювання діяльності 
підприємств та недопущення їх банкрутства. 

Метою викладання навчальної дисципліни 
„Фінанси підприємств” є формування у студентів 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» поняття про фінансову систему 
суспільства, фінансовий механізм, формування і 
використання прибутку, відтворення основних та 
оборотних коштів підприємства, систему та 
принципи оподаткування, фінансове планування на 
підприємстві в сучасних умовах господарювання. 

Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, обговорення, навчальні 
дискусії, презентації, ситуаційні дослідження та 
інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни 
на навчальній 
платформі 
Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3294 

 

Компетентності 
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання  та практичні проблеми в ході професійної 
діяльності  у галузі фінансів, банківської справи та 
страхування або у процесі навчання, що передбачає 
застосування окремих методів і положень 
фінансової науки та характеризується 
невизначеністю умов і необхідністю врахування 
комплексу вимог здійснення професійної та 
навчальної діяльності. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  
відповідному рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3294


 

 

інших професій груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструментарію макро-  та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні  
економічні явища. 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна  
та податкова системи, фінанси суб’єктів  
господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та  
брати відповідальність за професійні рішення. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень  
знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 
СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні 
аспекти та обґрунтовувати пріоритетні напрями 
покращення функціонування державних, 
корпоративних фінансів, фінансів 
домогосподарств, фінансової системи в цілому. 
 СК 13. Здатність використовувати 
інструментарій менеджменту для управління 
організацією, бізнес-процесами та для 
мотивування персоналу.   

Програмні 
результати 
навчання 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  
принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних 
фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем,  
фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської 
системи та страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  
діагностики стану фінансових систем (державні  
фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  
домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування). 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  
державного та ринкового регулювання діяльності в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти 
методологію визначення і методи отримання  



 

 

економічних даних, збирати та аналізувати  
необхідну фінансову інформацію, розраховувати  
показники, що характеризують стан фінансових 
систем. 
ПР12. Використовувати професійну аргументацію 
для донесення інформації, ідей, проблем та способів 
їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 
сфері діяльності. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 
аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання 
для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного 
та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 
пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи 
вдосконалення механізму функціонування 
державних, корпоративних фінансів, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків та 
покращення фінансового стану суб’єктів 
господарювання. 
ПР 25. Застосовувати сучасні методи управління 
для забезпечення ефективного функціонування 
економічних систем 
ПР26. Вміти адаптувати сучасні фінансові 
інструменти до умов функціонування 
водогосподарської галузі та раціонального 
природокористування. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Фінансово-аналітичні навички, формування 
власної думки, вміння логічно обґрунтовувати свою 
позицію, здатність до комплексного вирішення 
проблеми, комунікаційні якості для налагодження 
контактів та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Денна форма навчання:  
Лекції – 26 год., практичні – 24 год., самостійна 
робота – 100 год.  
Заочна форма навчання:  
Лекції – 8 год., практичні – 6 год., самостійна 



 

 

робота – 136 год.  
Навчальна дисципліна складається з двох 
змістових модулів (розділів):  
1. Формування фінансових ресурсів, грошових 
надходжень та прибутку підприємств 
2. Фінансовий стан, оподаткування та фінансове 
планування на підприємстві 
Структуру навчальної дисципліни наведено нижче в 
таблиці. 

Методи 
оцінювання та 
структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно та якісно виконати 
завдання для самостійної роботи, вчасно здати 
проміжні модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом практичної перевірки 
та опитування. Також, студент під наглядом 
викладача самостійно оцінює свою роботу. 



 

 

 За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 15 балів за теоретичні дослідження; 
- 15 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 30 балів за письмове опитування; 
- 20 балів – модуль 1; 

- 20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 

    Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів 
можуть зараховуватись як підсумковий контроль. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів та есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької 
роботи можна вибрати самостійно за погодженням 
із викладачем. Додаткові бали студентам також 
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 балів (10 
балів), рівень 2 – 5 запитань по 1 балу (5 балів), 
рівень 3 – 1 завдання по 5 балів (5 бали). Усього – 20 
балів. 
    Модульні контролі проводяться у тестовій 
формі на платформі: https://exam.nuwm.edu.ua/ 
відповідно до графіка навчального процесу.  

Модульний контроль вважається складеним, 
якщо студент отримав не менше 60% балів. 
Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів 
можуть зараховуватись як підсумковий контроль  

Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість подання апеляції 
наведені на сторінці Навчально-наукового центру 
незалежного оцінювання за посиланням: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentrnezalezhnoho- otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 

Дисципліна «Фінанси» є складовою блоку 
нормативних навчальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-


 

 

траєкторії 
здбувача вищої 
освіти 

Вивченню даної дисципліни передують наступні 
дисципліни: «Статистика», «Гроші і кредит», «Вища 
математика», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси», «Економіка підприємства», 
«Економіка праці». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань науково-дослідницького 
характеру, нап исання та опублікування наукових 
статей, тез за темами навчального курсу, а також 
за участь у наукових конференціях та семінарах, он-
лайн трейнінгах та вебінарах. 

В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у 
наукових працях: 
(http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php) 

Інформаційні 
ресурси 

1. Законодавство України: URL:  http://zakon3. 
2. Державна служба статистики України: офіційний 
веб-сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua.  
3. Національний банк України: офіційний веб-сайт. URL: 
https://bank.gov.ua/. 
4.Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: 
https://www.rada.gov.ua. 
5. Міністерство Фінансів України: офіційний веб-сайт 
URL: https://www.mof.gov.ua/uk. 
6. Державна регуляторна служба України: URL: 

http://www.dkrp.gov.ua/. 
7. Кабінет Міністрів України: URL: 
http://www.kmy.gov.ua/. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Порядок ліквідації академічної заборгованості 
регламентується положенням про «Порядок 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно даного 
документу реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 

 Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно положення: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php
http://zakon3/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
http://www.dkrp.gov.ua/
http://www.kmy.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho
https://exam.nuwm.edu.ua/


 

 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Перед початком курсу кожен студент має 
ознайомитися з «Кодексом честі», розміщеним на 
сторінці навчальної дисципліни на платформі 
MOODLE та прийняти його умови. 

За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал 
і у нього виникає академічна заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП:  
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. 

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE.  

Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефонии, планшети, ноутбуки та інші 
гаджети. 

Неформальна 
та інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  

 Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання (з видачею 
сертифіката). При цьому знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, повинні мати зв'язок з 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми. 

ДОДАТКОВО 
Правила 
отримання 
зворотної 

Щосеместрово студентів заохочують пройти он-
лайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita


 

 

інформації про 
дисципліну* 

якості освітнього процесу в НУВГП.  
За результатами анкетування студентів 

викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»: 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу може 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін 
законодавства України у фінансовій сфері, внесенням 
змін у бюджетний кодекс та зміною  фінансово-
економічних показників діяльності  суб’єктів 
господарювання в державі. 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання власних пропозицій 
стосовно необхідності та доцільності внесення змін 
за окремими тематиками данного навчального 
курсу. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistj. 

У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для 
осіб з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

За окремими темами курсу залучені фахівці Державної 
податкової служби у Рівненській області та Головного 
управління Пенсійного фонду України в Рівненській 
області. 

Інтернаціоналіза
ція 

https://kudapostupat.ua/10-najkrashchykh-ievropejskykh-vuziv-za-
pokaznykamy-pratsevlashtuvannia-studentiv/ 
http://myplanet.com.ua/?p=3788 
https://cambridge.ua/uk/news/he-world-university-rankings-2020/ 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistj
https://kudapostupat.ua/10-najkrashchykh-ievropejskykh-vuziv-za-pokaznykamy-pratsevlashtuvannia-studentiv/
https://kudapostupat.ua/10-najkrashchykh-ievropejskykh-vuziv-za-pokaznykamy-pratsevlashtuvannia-studentiv/
http://myplanet.com.ua/?p=3788
https://cambridge.ua/uk/news/he-world-university-rankings-2020/


 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 

Лекцій 26 год. 
 

Практичні 24 год. Самостійна 
робота 100 год. 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Тема 1. Сутність і функції фінансів підприємств  
на сучасному етапі  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати  
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 

 
Опис теми 

Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 
Функції фінансів підприємств. Державне регулювання фінансово-
господарської діяльності. Зміст та завдання управління фінансами 

Література: [2, 4, 8, 13, 19, 20, 26] 

Тема 2. Формування фінансових ресурсів  
та грошових фондів на підприємстві 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні продукти. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Опис теми Сутність грошових фондів і фінансових ресурсів.Склад фінансових 
ресурсів і джерел їх формування на підприємствах різних форм 
власності.  Поділ коштів на власні, позичені та залучені. Необхідність та 
сутність кредитування підприємства. Види та типи кредитних угод. Види 
банківського кредиту та умови його отримання. Інші види кредитування 
підприємств. 

Література: [2, 4, 5, 10, 15, 19, 21, 24] 

Тема 3. Сутність та види  
грошових розрахунків підприємств 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 
Опис теми Сутність грошових розрахунків підприємств. Види безготівкових та 

готівкових розрахунків. Проведення касових операцій підприємством. 
Види банківських рахунків та порядок їх оформлення.Принципи 
організації безготівкових розрахунків. Види безготівкових розрахунків. 
Розрахунки платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, чеками, 
акредитивами, векселями. 

Література: [2, 7, 13, 15, 17, 20, 21, 26] 
 



 

 

Тема 4. Грошові надходження підприємств 
 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану 

фінансових систем (державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи,  фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 
Опис теми Сутність та структура грошових надходжень підприємств в умовах ринку. 

Порядок формування виручки від реалізації продукції, валового і чистого 
доходу підприємств. Грошові надходження від іншої діяльності та 
позареалізаційні доходи. 

Література: [4, 5, 8, 13,17,20, 22] 

Тема 5. Роль водогосподарського комплексу держави в 
системі фінансів підприємств  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР26. Вміти адаптувати сучасні фінансові інструменти до умов 
функціонування водогосподарської галузі та раціонального 
природокористування. 

Опис теми Водогосподарське підприємство як система фінансово-економічної 
сфери держави. Виробнича структура водогосподарського комплексу та 
основні його послуги. Сутність та структура основних фондів водного 
господарства. Оборотні засоби водного господарства та їх класифікація. 
Собівартість продукції водного господарства та методика її зниження. 

Література: [2, 4, 9, 10, 11, 18, 26] 

Тема 6. Формування розподіл та використання прибутку 
підприємств  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 
Опис теми Сутність та структура прибутку підприємства. Порядок формування 

прибутку від реалізації продукції. Основні методи розрахунку прибутку 
від реалізації. Сутність та основні показники рентабельності 
підприємства. Розподіл і використання прибутку та формування чистого 
прибутку підприємства. Роль прибутку підприємства в умовах ринку. 

Література: [2, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 23] 

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних 
фондів підприємства 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 



 

 

Опис теми Сутність та види основних фондів підприємства. Просте і розширене 
відтворення ОФ. Основні стадії кругообігу ОФ. Основні показники стану 
та ефективності використання ОФ. Роль амортизаційних відрахувань у 
відтворенні ОФ, порядок формування амортизаційного фонду. 
Фінансування ремонту ОФ. 

Література: [1, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 22] 

Тема 8. Сутність, джерела формування та використання 
обігового капіталу на підприємстві 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем,  фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування.  

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення 

механізму функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків та покращення фінансового стану 

суб’єктів господарювання. 
Опис теми Сутність, склад і структура обігового капіталу на підприємстві. Джерела 

формування обігового капіталу. Встановлення оптимальної потреби 
підприємства у виробничих запасах. Показники ефективності 
використання обігового капіталу, режими збереження і забезпечення 
ліквідності підприємства. 

Література: [2, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 22] 

Тема 9. Показники фінансового стану підприємства  
та їх оцінка 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 
фінансові технології та програмні продукти. 

ПР 25. Застосовувати сучасні методи управління для забезпечення 

ефективного функціонування економічних систем. 
Опис теми Значення та необхідність оцінки фінансового стану підприємства. 

Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та 
платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості 
підприємства в умовах ринку 

Література: [3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 21, 24] 

Тема 10. Кредитування на підприємстві 
 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 
Опис теми Сутність, принципи, функції та призначення кредиту. Форми кредиту та 

види банківського кредиту. Методи та механізм банківського 
кредитування. Економічний зміст та форми страхування кредитів. 

Література: [2, 5, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 26] 

Тема 11. Сутність оподаткування та основи податкової політики 
підприємства 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану 
фінансових систем (державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  домогосподарств, 



 

 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати 

Опис теми Сутність та функції податків на сучасному етапі. Система 
оподаткування підприємств. Види та типи податків. Непрямі податки. 
Прямі податки. Інші види податків і зборів. 
Література: [1, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 24] 

Тема 12. Фінансове планування на підприємстві  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні продукти. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати 

Опис теми Сутність фінансової стратегії підприємства. Зміст, завдання і методи 
фінансового планування на підприємстві. Фінансовий план та порядок 
його складання. Баланс грошових доходів та видатків підприємства. 
Платіжний календар. Структура та порядок його складання. Контроль 
за використанням фінансових планів. 

Література: [3, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 22, 26] 

Тема 13. Фінансова санація та методи запобігання 
банкрутству підприємств 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати  показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 

ПР 25. Застосовувати сучасні методи управління для забезпечення 

ефективного функціонування економічних систем 
Опис теми Економічний зміст санації підприємства. Модель проведення фінансвої 

санації на підприємстві. Види та типи фінансових санацій, що 
використовуються на практиці в Україні. 
Розробка плану фінансового оздоровлення підприємства. Фінансові 
джерела санації підприємства та запобігання його банкрутству. 

Література: [4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 25] 
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