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Вступ 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

«Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є фінансові 

відносини, що виникають між юридичними особами та державою, кредитно-

фінансовими інститутами фізичними особами та іншими суб’єктами 

господарювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фінанси підприємств» є складовою 

частиною циклу дисциплін фундаментальної підготовки для підготовки студентів за 

спеціальністю облік і оподаткування. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Мікроекономіка», 

«Маркетинг», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва», а також передує вивченню 

дисциплін «Фінанси», «Фінансовий облік 1,2», «Облік і звітність в оподаткуванні», 

«Аналіз господарської діяльності», «Облік зовнішньо-економічної діяльності», 

«Звітність підприємств», «Облікова політика підприємства». 

 

Анотація 

 Дисципліна «Фінанси підприємств» є базовою для подальшого розуміння та 

засвоєння матеріалу наступних обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів, 

таких як «Фінансовий облік 1,2», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий аналіз». 

Вивчення даної дисципліни передбачає набуття та закріплення практичних 

навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів у процесі 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Кожний працівник фінансово-

економічної служби на підприємстві повинен вміти не лише вірно інтерпретувати 

інформацію про діяльність підприємства, а й кваліфіковано вирішувати фінансові 

проблеми, приймаючи коректні фінансові рішення. Вивчення дисципліни «Фінанси 

підприємств» дозволить навчитисьоцінювати різноманітні форми фінансування 

підприємств, організувати ефективне використання фінансових ресурсів та 

приймати оптимальні рішення щодо управління грошовими надходженнями, 

прибутком, оптимізації витрат, раціонального використання обігових коштів, 

оцінювати ефективність та забезпеченість підприємства основними засобами, 

визначати необхідність та доцільність залучення кредитних ресурсів, планувати і 

прогнозувати фінансові показники та знаходити шляхи подолання фінансової кризи 

на підприємстві. 

Матеріал дисципліни допоможе зрозуміти: як впливає ефективне 

фінансування на розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та 

проаналізувати задля оцінки рівня розвитку підприємства, яким чином залучати 

фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати 

розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства. 

Ключові слова: фінансові рішення; управління грошовими надходженнями; 

управління прибутком; оптимізація витрат; раціональне використання обігових 
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коштів та основних засобів; залучення кредитних ресурсів; планування і 

прогнозування; антикризові рішення. 

 

Аbstract 

The discipline Business Finance is the basis for further understanding and 

acquisition knowledge of the following required course of bachelor's training, such as 

Financial Accounting 1,2, Analysis of Economic Activity, Audit, Accounting and 

Reporting in Taxation, Financial Analysis. 

The study of this discipline involves acquiring and consolidating practical skills in 

the formation and using of financial resources in the financial and economic activity of the 

enterprise. Every employee of the financial and economic service at the enterprise have to 

be able not only to interpret correctly information about the activities of the company, but 

also to skillfully solve financial problems by making the right financial decisions. The 

study of the discipline "Business Finance" will allow you to learn how to evaluate the 

various forms of enterprise financing, to organize effective using of financial resources 

and make optimal decisions for managing cash receipts, profit, optimizing expenses, 

rational using of working assets, assess the effectiveness and supportability of the 

enterprise by fixed assets, to determine necessity and expediency of credit resources 

attracting, to planning and forecasting finance indexation and to find ways of the financial 

crisis overcoming at the enterprise. 

The material of the discipline will help to understand: how effective financing 

weigh with the business development, what actual indicators should calculate and analyze 

to assess the level of enterprise development, how to attract financial resources at the 

disposal of the enterprise and how to optimize the distribution of positive financial results 

of the enterprise. 

Key words: financial decisions; management of cash receipts; profit management; 

expenses optimization; rational using of working and fixed assets; credit resources 

attraction; planning and forecasting; anti-crisis solutions. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 

– 4 

Галузь знань 0305  

«Економіка та підприємництво»  

 

Нормативна  

(дисципліна фундаментальної 

підготовки) 

(скорочений термін навчання) 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 

Спеціальність 

071 – Облік і оподаткування  

3-й 4-й 

Змістових  

модулів – 2 

Семестр 

5-й 7-й 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна 

кількість годин 

– 120  

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

20 год. 10 год. 

Самостійна робота 

78 год. 108 год. 

Форма контролю: іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної роботи 

студентів становить: 

− для денної форми навчання – 35% та 65%; 

− для заочної форми навчання - 10 % та 90 %. 

 

 

2. Мета та завдання  навчальної  дисципліни 

 

Метою дисципліни "Фінанси підприємств" 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. 

 

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 

його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку, 
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визначення потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення 

основних виробничих фондів; 

− оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, 

санації підприємств. 

Студенти повинні активно працювати, творчо мислити, проявляти 

самостійність, вміти об'єктивно дати оцінку реальному фінансовому стану 

досліджуваного підприємства. 

У результаті вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" студент повинен 

знати: 

− суть фінансів, їх роль і функції; 

− принципи побудови та основні ланки фінансово-кредитної системи; 

− діючі положення про здійснення розрахункових операцій в готівковій та 

безготівковій формах; 

− організацію фінансової роботи на підприємстві; 

− систему платежів у державні та позабюджетні фонди; 

− суть та функції податків, види податків, податкову систему 

України, порядок нарахування та сплати основних видів податків; 

− технологію проведення фінансових розрахунків та визначення фінансових 

результатів у господарствах різних форм власності і 

господарювання, 

− вимоги щодо руху виробничих фондів підприємства, фінансове планування 

та прогнозування; 

− аналіз фінансової діяльності господарюючих суб'єктів. 

вміти: 

− поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням практичних 

навичок; 

− приймати власні оптимальні рішення з урахуванням об’єктивних і 

суб’єктивних чинників;  

− оцінювати різноманітні форми фінансування підприємств та організувати 

ефективне використання фінансових ресурсів. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у  наступних темах. 

 

Модуль 1. Поточний контроль та СРС 
 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8   

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 планів підприємства. 

 

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 стану 

підприємства. Поняття ліквідності та  фінансової стійкості. Показники та фактори 

стабільного фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" 

 

4.1. Для студентів денної форми навчання 

за інтегрованими планами 

№ 

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 
9 2 1 6 

2. Організація грошових розрахунків 

підприємств 
10 2 2 6 

3. Грошові надходження підприємств 12 3 2 7 
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4. Формування і розподіл прибутку 11 2 2 7 

5. Оподаткування підприємств 13 1 2 10 

Змістовий модуль 2. 
Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств 

6. Обігові кошти 13 3 2 8 

7. Кредитування підприємств 14 2 4 8 

8. Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 
11 1 3 7 

9. Фінансове планування на підприємствах 9 2 1 6 

10. Фінансова санація підприємств 10 3 1 6 

11. Оцінювання фінансового стану 

підприємств 
8 1  7 

 Всього годин 120 22 20 78 

 

Примітка:  Підготовка до аудиторних занять – 20 год. Підготовка до 

контрольних заходів – 24 год. Самостійна робота над курсом – 34 год. 

 

4.2. Для студентів заочної форми навчання 

за інтегрованими планами 

№ 

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 
10 2 1 7 

2. Організація грошових розрахунків 

підприємств 
10     10 

3. Грошові надходження підприємств 13   2 11 

4. Формування і розподіл прибутку 10   1 9 

5. Оподаткування підприємств 11     11 

Змістовий модуль 2. 
Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств 

6. Обігові кошти 13   2 11 

7. Кредитування підприємств 12   2 10 

8. Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів 
11   1 10 
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9. Фінансове планування на підприємствах 9     9 

10. Фінансова санація підприємств 11   1 10 

11. Оцінювання фінансового стану 

підприємств 
10     10 

 Всього годин 120 2 10 108 

 

Примітка: Підготовка до аудиторних занять – 10 год. Підготовка до 

контрольних заходів – 24 год. Самостійна робота над курсом – 74 год. 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва 

теми дисципліни 

Питання 

практичних занять 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 

 Змістовий модуль 1   

1. Сутність та 

основи 

організації 

фінансів 

підприємств 

Сутність фінансів підприємств і їх місце у 

фінансовій системі. Функції фінансів 

підприємства. Джерела формування 

фінансових ресурсів підприємства. 

1 1 

2. Організація 

грошових 

розрахунків 

підприємств 

Сфери застосування грошових розрахунків. 

Готівкові розрахунки. Порядок здійснення 

безготівкових розрахунків. 
2 

 

3. Грошові 

надходження 

підприємств.  

Грошові надходження від операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності 

підприємства. 

2 2 

4. Формування і 

розподіл 

прибутку 

Планування прибутку від продажу готової 

продукції. Розрахунок впливу факторів на 

зміну обсягу прибутку від продажу продукції. 

2 1 

5. Оподаткування 

підприємств 

Вивчення системи оподаткування. Розрахунок 

ПДВ, АЗ, податку на прибуток 
2  

 Змістовий модуль 2   

6. Обігові кошти Склад і структура обігових коштів. Методи 

нормування. Нормування обігових коштів для 

створення виробничих запасів. Розрахунок 

нормативу обігових коштів економічним 

методом. Показники використання оборотних 

активів. 

2 2 

7. Кредитування 

підприємств 

Сутність кредитних відносин. Порядок 

отримання банківського кредиту. Порядок 

погашення отриманої позики та відсотків за 

4 2 
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користування нею. 

8. Фінансове 

забезпечення 

відтворення 

основних засобів 

Амортизація основних засобів. Показники 

стану, руху та ефективності використання 

основних засобів. 
3 1 

9. Фінансове 

планування на 

підприємствах 

Стратегічне, поточне та оперативне 

планування як складові елементи системи 

фінансового планування. Фінансовий план та 

порядок його складання. 

1 

 

10. Фінансова 

санація 

підприємств 

Визначення рівня фінансового розвитку 

підприємства. Методи оцінки загрози 

банкрутства. 

1 1 

 Всього годин  20 10 

 

6. Самостійна робота 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така робота виконується на основі 

вивчення студентом нормативно-законодавчої, навчальної та періодичної фахової 

літератури. Під час самостійної роботи студенти здійснюють підготовку до 

практичних занять, контрольних заходів, модулів, іспиту.  

№ 

п/п 

Тема 

самостійної 

роботи 

Короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1. Сутність та 

основи 

організації 

фінансів 

підприємств 

Фінансові ресурси як об’єкт економічного  

дослідження. 

Фінансові ресурси та їх класифікація. 

Сутність, значення та завдання фінансів 

підприємств. Економічна сутність фінансів 

підприємств та основні їх економічні  

показники.  6 7 

2. Організація 

грошових 

розрахунків 

підприємств 

Касова та платіжна дисципліна на 

підприємстві. Розрахунки з використанням 

платіжних вимог, вимог-доручень, доручень, 

чеків, акредитивів, векселів. Порядок 

проведення депозитних операцій. 

Особливості розрахунків в електронних 

системах типу "клієнт-банк". 6  10 

3. Грошові 

надходження 

підприємств. 

Порядок визначення прибутку від різних 

видів діяльності. Економічні фактори, що 

впливають на розмір прибутку. Витрати 

господарської діяльності. 7 11 

4. Формування і 

розподіл 

Особливості формування і розподілу 

валового та чистого доходу. Сутність та 7 9 
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прибутку методи обчислення рентабельності. 

5. Оподаткування 

підприємств 

Обчислення та сплата податку на додану 

вартість. Порядок нарахування та сплати 

акцизного збору. Порядок нарахування та 

сплати податку на прибуток. Порядок 

нарахування та сплати податку з власників 

транспортних засобів. Порядок нарахування 

та сплати податку з доходів фізичних осіб.  10 11 

6. Обігові кошти Норматив оборотних коштів для допоміжних 

матеріалів, палива, тари, запчастин, МШП, 

незавершеного виробництва, готової 

продукції, витрат майбутніх періодів. 

Формування джерел фінансування оборотних 

активів. Способи прискорення оборотності 

оборотних коштів. Вплив розміщення 

оборотних коштів на фінансовий стан 

підприємства. 8 11 

7. Кредитування 

підприємств 

Кредит у міжнародних економічних 

відносинах. Комерційне кредитування 

підприємств. Лізингове кредитування 

підприємств. Кредитування малих 

підприємств. Міжбанківське кредитування. 8 10 

8. Фінансове 

забезпечення 

відтворення 

основних 

засобів 

Порядок складання та проведення експертної 

оцінки проектно-кошторисної документації. 

Порядок складання та укладання договорів 

підряду на проведення будівельно-

монтажних робіт. Джерела фінансування 

капітальних вкладень та порядок їх 

планування.  7 10 

9. Фінансове 

планування на 

підприємствах 

Особливості річного фінансового планування 

в агропромислових формуваннях. Зміст 

оперативного фінансового планування. 6  9 

10. Фінансова 

санація 

підприємств 

Економіко-правові аспекти банкрутства. 

Ліквідаційні процедури у випадку 

банкрутства. Порядок складання 

ліквідаційного балансу під час здійснення 

ліквідаційних процедур. 6  10 

11. Оцінювання 

фінансового 

стану 

підприємств 

Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства. Аналіз показників оцінки 

майнового стану підприємства. Аналіз 

джерел формування капіталу. Аналіз 

показників ліквідності. Аналіз показників 

фінансової стійкості підприємства. 7  10 

 Всього годин  78 108 
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7.  Методи навчання 

 

При викладанні лекційного курсу з дисципліни "Фінанси підприємств" 

застосовується мультимедійна презентація (із застосуванням PowerPoint) та 

дискусійне обговорення  проблемних питань. При проведенні практичних занять 

передбачається застосування роздаткових матеріалів, вирішення ситуаційних 

завдань, розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних 

питань, тестовий контроль. 

 

8. Методи контролю  

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни "Фінанси підприємств" 

здійснюється у таких формах: усне опитування, письмове опитування, тестовий 

контроль, контрольні роботи. 

Підсумковий контроль знань студентів реалізується шляхом здачі іспиту з 

дисципліни за комплексними контрольними роботами (ККР).  

Для діагностики знань використовується європейська кредитно-трансферна 

система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

9. Критерії та шкала оцінювання 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни «Фінанси підприємств» є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

− вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку; 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
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60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Шкала оцінювання студентів  

 

Модуль 1. Поточний контроль та СРС 
Підсумковий 

контроль 
Всього  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

0-40 100 
0-26 0-34 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

4 5 6 5 6 6 6 6 5 6 5 

 

У екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за 

результатами поточного та підсумкового контролів. Позитивні оцінки 

виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

Шкала оцінювання 

90-100 “відмінно” 

82-89 “добре” 

74-81 

64-73 “задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова  

 

1. Біла О.Г. Фінанси підприємств [навч. посіб.] / О. Г. Біла. – Львів : Магнолія-

2006, 2009. – 382 с.  

2. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз [навч. посіб.- 3-є вид., перероб. і доп.] / 

П.Л.Гордієнко, Л.Г.Дідковська, Н.В.Яшкіна.- К.: Алерта, 2011. - 520 с. 

3. Контролінг [навч. посіб.]  / Г. О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. 

4. Організація і методика економічного аналізу : [навч. посіб.] / Т. Д. Косова, П. 

М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 527 с. 

5. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: [Підручник]. - 2-ге вид., 

випр. і доп.-Львів: Магнолія плюс, 2006.  
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6. Пазинич В. І, Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент [навч. посіб.]. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 408 с. 

7. Пуцентейло П.Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення 

підприємств / Пуцентейло П.Р. // Науково-виробничий журнал "Інноваційна 

економіка". – №1. – Тернопіль, 2015. – С. 194-198. 

8. Тюріна Н.М. Антикризове управління [навч. посіб.] / Н.М.Тюріна, 

Н.С.Карвацка, І.В.Грабовська.- К.: ЦУЛ, 2012.- 448 с. 

 

Допоміжна  

 

9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і 

доповненнями). 

10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 22.12.2011  № 4212-VI  

11. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами і 

доповненнями) 

12. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: [навч. 

посіб.] - Київ: ЦУЛ, 2007. – 271 с.  

13. Гроші та кредит : [підручник: — 6-ге вид., перероб. і доп. ] / [М. І. Савлук, 

А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2011. – 

590 с. 

14. Копилюк О.І. Банківські операції [навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доп.] / 

О.І.Копилюк, О.М.Музичка. - К.: Кондор, 2012.- 536 с. 

15. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [навч. посіб.] / О. О. Непочатенко. 

– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 322 с. 

16. Селівестрова Л.С. Фінансовий аналіз [навч.-метод. посіб.] / 

Л.С.Селівестрова, О.В.Скрипник; за ред. С.М. Безрутченка. - К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с. 

17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Підручник для студентів ВНЗ, 

слухачів факультетів післядипломної освіти. – К., 2010. — 550 с. 

18. Сідельникова Л.П. Податкова система [навч. посіб.] / Л.П.Сідельникова, 

Н.М.Костіна.- К.: Ліра-К, 2012.- 576 с. 

19. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [навч. посіб.]. - 2-е вид., перероб, 

та доп. - Київ: Кондор, 2007. – 400 c. 

20. Фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. 

С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К., 2012. – 687 c. 

21. Шило В.П., Ільїна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси 

підприємств (за модульною системою навчання): [теор.-практ. посіб.] - Київ: ВД 

"Професіонал", 2006. – 288 с.  

22. Клапків Л.М. Використання динамічного фінансового аналізу страховими 

товариствами [Електронний ресурс] / Л.М. Клапків // Вісник НУВГП. – Вип. 1 (65). 

– Серія Економіка. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 164-174. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1518/1/Ve6518.pdf (дата звернення 17.10.2017). 

23. Бондарєва Т.Г. Роль аналізу фінансової звітності для перспективного 

планування діяльності підприємств / Т.Г. Бондарєва, І.П. Нагавичко // Вісник 

НУВГП. – Вип. 2 (74). – Серія Економічні науки. – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 20-28. 
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– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5767/1/Ve743%20зах.pdf (дата звернення 

17.10.2017). 

 

11. Інформаційні ресурси   

  

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

2. Державна служба статистики України  / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

Програму склала:  к.е.н., доцент Вовк В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


