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ВСТУП 

     Програма вивчення дисципліни «Економіка і фінанси 

підприємств» складена відповідно нормативної частини освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка і 

фінанси підприємств» є економічні і фінансові відносини, що 

виникають між юридичними особами та державою, кредитно-

фінансовими інститутами, фізичиними особами та іншими 

суб’єктами господарювання та відображають формування, розподіл 

і використання грошових фондів і доходів суб’єктів в процесі 

суспільного відтворення. 

     Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка і фінанси 

підприємств» є складовою частиною циклу фундаментальних 

дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальнісю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

     Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

грунтовнх знань із суміжних курсів - «Статистика», «Гроші і 

кредит», «Фінанси», «Вища математика», «Бухгалтерський облік». 

Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 

активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 

роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаюьтся галузевими стандартами 

вищої овіти України.  

 

Анотація 

Фінанси підприємств є системою грошових відносин, що 

виникають у процесі розподілу і перерозподілу виручки та 

прибутку господарюючого суб’єкту, з приводу утворення, 

розподілу, перерозподілу і використання доходів і фінансових 

ресурсів, з метою задоволення суспільних потреб та інтересів. 

Тому майбутні працівники кредитно-фінансової сфери, повинні 

мати глибокі знання, щодо визначення сутності фінансів 

підприємств, формування фінансових ресурсів підприємства, 

сутності та видів грошових розрахунків на підприємстві, 
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формування валового доходу на підприємстві, оподаткування 

прибутків підприємницької діяльності, фінансове забезпечення 

відтворення основних та оборотних фондів на підприємстві, 

розробку фінансового плану та показників фінансової стійкості, 

методи санації підприємства та напрями її проведення. 

Навчальний матеріал дисципліни «Економіка і фінанси 

підприємств» викладається в одинадцяти темах, які об’єднанні у 

двох змістових модулях. Тематика першого та другого змістового 

модуля розкриває формування фінансових ресурсів, грошових 

надходжень та прибутку підприємств, характеризує фінансовий 

стан, оподаткування та фінансове планування на підприємстві. 

Вивчення програми курсу «Економіка і фінанси підприємств» 

сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок 

та знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань 

розвитку підприємства. 

     Ключові слова: фінанси підприємства, фінансові ресурси, 

основні та оборотні кошти, показники визначення банкрутства 

підприємства. 

Abstract 

     Finances of enterprises are the system of money relations that arise up 

in the process of distribution and redistribution of profit yield and 

income managing to the subject, concerning formation, distribution, 

redistribution and use of profits and financial resources, with the aim of 

satisfaction of public necessities and interests. 

     Therefore future workers of credit-financial sphere, must have 

thorough knowledge, in relation to determination of essence of finances 

of enterprises, forming of financial resources of enterprise, essence and 

types of money calculations on  an enterprise, gross return generating on 

an enterprise, taxation of incomes of entrepreneurial activity, financial 

providing of recreation of capital and circulating assets on an enterprise, 

development of financial plan and indexes of financial firmness, methods 

of making healthy of enterprise and directions of her realization. 

     Educational material of discipline is "Finances of enterprises" laid out 

in eleven themes that association in two semantic modules. The subjects 

of the first and second semantic module expose forming of financial 

resources, money receivabless and profit of enterprises, characterizes the 

financial state, taxation and financial planning on an enterprise. 
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     A study of the program of course is "Finances of enterprises" will 

assist the use of the habits and knowledge acquired in practice by 

students for the successful decision of financially-economic tasks to 

development of enterprise. 

Key words: finances of the enterprise, financial resources, fixed and 

working capital, indicators of enterprise bankruptcy determination. 
 

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 

07 Управління та 

адміністрування Нормативна 

Спеціальність 281 

Публічне управління 

та адміністрування 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 

2-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента - 

2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр  

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год.  8 год. 

Самостійна робота 

78 год.  110 год. 

Вид контролю: залік 

Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 45% до 55% 

для заочної форми навчання -11% до 89% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Економіка і фінанси 

підприємств” є формування у студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» поняття про економічну 

та 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. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- вивчення основних понять, категорій, засобів економічної та 

фінансової політики у діяльності підприємств різних форм 

власності; 

- набуття практичних навичок розв’язання конкретних ситуацій і 

завдань функціонування підприємств в умовах ринку; 

- формування вмінь творчого пошуку шляхів регулювання 

діяльності підприємств та недопущення їх банкрутства. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка і 

фінанси підприємств» студент повинен знати: 
- нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-

економічної діяльності підприємства; 

- сутність, функції та принципи фінансів підприємств; 
- завдання фінансів підприємств та їх роль на сучасному етапі; 

- методи формування фінансових ресурсів; 

- сутність та механізм здійснення грошових розрахунків на 

підприємстві; 

- формування та розподіл прибутку підприємств; 

- принципи та ставки оподаткування підприємств; 

- методики кредитування підприємств; 

- фінансове планування на підприємстві; 

- вимоги до проведення фінансової санації для запобігання 

банкрутства підприємства. 

Студенти повинні вміти:  
- використовувати на практиці набуті навички та знання при 

здійсненні економічних та фінансових розрахунків; 
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- оволодіти методикою визначення банкрутства підприємства в 

сучасних умовах господарювання; 

- визначати умови регулювання фінансово-грошових відносин для 

успішного функціонування підприємств різної форми власності; 

- знати і вміти самостійно складати фінансовий план та заповнювати 

фінансову звітність підприємства, 

- вміти самостійно розроблювати заходи стратегічної орієнтації 

підприємства на підвищення прибутку та зростання виручки від 

реалізації продукції. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Формування фінансових ресурсів, 

грошових надходжень та прибутку підприємств 

 

Тема 1. Предмет і метод курсу «Економіка підприємств » 

 

     Теоретичні основи поняття «економіка». Види, основні питання 

та терміни. Ресурси і проблеми вибору в економіці. Предмет науки. 

Методологічні засади та методи дослідження. 

 

Тема 2. Сутність і функції фінансів підприємств  

на сучасному етапі   

 

Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій 

системі. Функції фінансів підприємств. Державне регулювання 

фінансово-господарської діяльності. Зміст та завдання управління 

фінансами. 

 

Тема 3. Формування фінансових ресурсів та грошових 

фондів на підприємстві    

 

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 
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кредитних угод. Види банківського кредиту та умови його 

отримання. Інші види кредитування підприємств. 

 

Тема 4. Сутність та види грошових розрахунків та 

грошових надходжень підприємств 

 

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. 

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. 

 

Тема 5. Формування розподіл та використання 

прибутку підприємств  

 

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. 

 

Тема. 6. Фінансове забезпечення відтворення 

основних фондів підприємства 

 

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. 
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Тема 7. Сутність, джерела формування та 

використання обігового капіталу на підприємстві 

 

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. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансовий стан, оподаткування та 

фінансове планування на підприємстві 

 

Тема 8. Показники фінансового стану підприємства  

та їх оцінка 

 

Значення та необхідність оцінки фінансового стану 

підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка 

ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової 

стійкості підприємства в умовах ринку. 

 

Тема 9. Сутність оподаткування та основи податкової 

політики підприємства  

 

Сутність та функції податків на сучасному етапі. Система 

оподаткування підприємств. Види та типи податків. Непрямі 

податки. Прямі податки. Інші види податків і зборів. 

 

Тема 10. Фінансове планування на підприємстві  

 

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. 
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 Тема 11. Фінансова санація та методи запобігання 

банкрутству підприємств 

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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назви тем змістових 

модулів 

Усього, 

Год 

в т.ч. 

Лекції Практичні Самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. Формування фінансових ресурсів, 

грошових надходжень та прибутку підприємств 

1. Предмет і метод 

курсу «Економіка 

підприємств» 

 2 -  

2. Сутність і функції 

фінансів підприємств 

на сучасному етапі 

9 2 - 7 

3. Формування 

фінансових ресурсів 

та грошових фондів 

на підприємстві 

11 2 2 7 

4. Сутність та види 

грошових 

розрахунків та 

грошових 

надходжень 

підприємств 

11 2 2 7 

5. Формування, 

розподіл та 

використання 

прибутку 

підприємства  

11 2 2 7 
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Продовження таблиці 

6. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

фондів 

11 2 2 7 

7. Сутність, джерела 

формування та 

використання 

обігового капіталу на 

підприємстві 

11 2 2 7 

 Разом – зм. модуль 1 75 14 12 49 

Змістовий модуль 2. Фінансовий стан, оподаткування 

та фінансове планування на підприємстві 

 

8. Показники 

фінансового стану 

підприємства та їх 

оцінка 

11 2 2 7 

9 Сутність 

оподаткування та 

основи податкової 

політики 

підприємства 

11 2 2 7 

10. Фінансове 

планування на 

підприємстві 

11 2 2 7 

11. Фінансова санація та 

методи запобігання 

банкрутству 

підприємств 

12 2 2 8 

 Разом -зм. модуль 2 45 8 8 29 

 Всього 120 22 20 78 
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4.2. Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назви тем змістових 

модулів 

Усього, 

Год 

в т.ч. 

Лекції Практичні Самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. Формування фінансових ресурсів, 

грошових надходжень та прибутку підприємств 

1. Предмет і метод 

курсу «Економіка 

підприємств» 

10 - - 10 

2. Сутність і функції 

фінансів підприємств 

на сучасному етапі 

11 1 - 10 

3. Формування 

фінансових ресурсів 

та грошових фондів 

на підприємстві 

11 - 1 10 

4. Сутність та види 

грошових 

розрахунків та 

грошових 

надходжень 

підприємств 

11 - 1 10 

5. Формування, розподіл 

та використання 

прибутку 

підприємства  

11 - 1 10 

6. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

фондів 

11 - 1 10 

7. Сутність, джерела 

формування та 

використання 

обігового капіталу на 

підприємстві 

10 - - 10 

 Разом–зм. модуль 1. 75 1 4 70 
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      Продовження таблиці 

Змістовий модуль 2. Фінансовий стан, оподаткування та 

фінансове планування на підприємстві 

8. Показники фінансового стану підприємства 

та їх оцінка 

12 1 1 10 

9 Сутність оподаткування та основи податкової 

політики підприємства 

11 - 1 10 

10. Фінансове планування на підприємстві 11 - 1 10 

11. Фінансова санація та методи запобігання 

банкрутству підприємств 

11 - 1 10 

 Разом-зм. модуль 1 45 1 4 40 

 Всього 120 2 8 110 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Вивчення сутності предмету та методу 

курсу «Економіка підприємств» 

  

2. Визначення сутності і функцій фінансів 

підприємств на сучасному етапі. 

- - 

3. Визначення методики формування 

фінансових ресурсів та грошових фондів 

підприємства 

2 - 

4. Визначення методики безготівкових 

розрахунків на підприємстві 

2 1 

5. Методика визначення та розподілу 

прибутку підприємства 

2 1 

6. Розрахунок показників надходження, 

вибуття та руху основних фондів на 

підприємстві. 

2 1 

7. Визначення методики формування і 

використання обігового капіталу на 

підприємстві. 

 

2 1 
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Продовження таблиці 

8. Визначення показників фінансового стану 

підприємства та обгрунтування методики 

їх використання на практиці. 

2 1 

9. Визначення основних видів податків та 

застосування методики їх розрахунку 

2 1 

10. Основні принципи складання бізнес-плану 

на підприємстві. Сутність платіжного 

календаря. 

2 1 

11. Визначення основних методів запобігання 

банкрутству на підприємстві. 

2 1 

 Всього 20 8 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год.*42 год.занять=21 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. * 4 кредитів =24 год. 

Опрацювання окремих тем програми, які не викладаются на лекціях 

– 33 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Сутність предмету та методу економіки 

підприємств 

3 11 

2. Сутність і функції фінансів підприємств на 

сучасному етапі 

3 11 

3. Основні принципи формування фінансових 

ресурсів та грошових фондів на підприємстві 

3 11 

4. Сутність та види грошових розрахунків 

підприємств в умовах ринкової економіки 

3 11 

5. Принципи формування та механізм 

розподілу прибутку підприємства  

3 11 
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Продовження таблиці 

6. Сутність та джерела формування і 

використання обігових коштів на 

підприємстві 

3 11 

7. Принципи та методи кредитування 

підприємств 

3 11 

8. Методика оподаткування та основи 

податкової політики підприємства 

4 11 

9. Основні показники фінансового стану 

підприємства та їх оцінка в умовах ринку 

4 11 

10. Характеристика методів фінансового 

планування на підприємстві 

4 11 

 Разом  33 110 

 

      Звіт про самостійну роботу складається на папері формату А-4. 

Оформлення – згідно стандартних вимог до друкованих текстів. Усі 

звіти можуть бути зброшуровані в один. 

 

7. Методи навчання 

     Для проведення лекційних та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» використовується 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 

застосуванням: 

- мультимедійної слайдової презентації; 

- роздаткового матеріалу; 

- дискусійного обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань та кейсів; 

- складання матриць та графічних схем; 

- перегляд відеофільмів та СDR. 

 

8. Методи контролю 

     Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт з дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» 

проводиться за поточним контролем.  

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється шляхом складання тестових питань і проводиться 

Навчально-науковим центром незалежного оцінювання. 
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Контрольні завдання за кожним змістовим модулем включають 

30 питань: 

    -20 тестових завдань достатнього рівня складності (одна 

правильна відповідь з чотирьох запропонованих); 

    - 9 тестових завдань вище достатнього рівня складності (одна 

правильна відповідь з чотирьох запропонованих); 

    - одна задача високого рівня складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

     - з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

     - з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 

завдань. 

Всі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

     1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (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; 

     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. 

     2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

     0% – завдання не виконано; 

     40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

     60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
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     80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

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

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

С
у
м

а
  
  
  
 

Змістовий модуль 1.  

 

 

Змістовий модуль 2.  

 

 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

100 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10  

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 Зараховано  

82–89 Зараховано 

 74–81 

64–73 
Зараховано 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення  

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економіка і 

фінанси підприємств» включає: 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка і 

фінанси підприємств» для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / 

Ж.С. Шило – Рівне: НУВГП, 2018, 60 с. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8575 

2. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 

виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка 

і фінанси підприємств» для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / 

Ж. С. Шило – Рівне: НУВГП, 2018, 28 с. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8576 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова  

1. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / М. М. Бердар. 

– К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  

2. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навч. 

л-ри, 2010. – 488 с. 

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 

Гриньова, В. О.Коюда. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х. : ВД 

"ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

4. Кузенко Т. Б. Фінанси підприємств : конспект лекцій для студ. 

усіх спец. всіх форм навчання / Т. Б. Кузенко, Є. Ю. Кузькін, Н. В. 

Сабліна. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 168 с.  

5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств:підручник /А. М. 

Поддєрьогін.– 6-ге вид.;переробл. і виправ. – К.:КНЕУ, 2008.– 552 с.  

6. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібн. / О. С. 

Філімоненков.–2-ге вид.;переробл. і допов.– К.:МАУП, 2004.– 328 с.  

7. Фінанси підприємств : навч. посібн. : курс лекцій / за ред. Г. Г. 

Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2009 – 412с.  
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8. Шморгун Н. П.Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. П. 

Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с 

 

Допоміжна 

 

9. Андріанова І. І. Фінанси підприємств. Практикум : навч.-метод. 

посібник / І. І. Андріанова, В. А. Ісайко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2007. – 274 с. 49.  

10. Брюховецька Н. Ю. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Н. Ю. 

Брюховецька. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215с.  

11. Герасименко О. В. Фінанси підприємств: термінологічний 

словник для студ. екон. спец. / О. В. Герасименко, Г. О. Роганова. – 

Краматорськ : ДДМА, 2007. – 148 c.  

12. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 

Гриньова, В. О. Коюда. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

13. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. С. Іванілов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 727 с. 

14. Лігоненко Л. О. Фінанси підприємства : підручник / Л. О. 

Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк. – К., 2007. – 491 с.  

15. Онисько С. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / С. М. 

Онисько, П. М. Марич. – Львів : "Магнолія 2006", 2008. – 367 с.  

16. Буряковский В. В. Финансы предприятий [Электронный ресурс] 

/В. В. Буряковский. – Режим доступа : 

http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/1/r1/.  

17. Король В. А. Фінанси підприємств : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / В.А. Король. – Режим доступу : 

http://pulib.if.ua/book/55.  

18. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: підручник [Електронний 

ресурс] / Р. А. Слав'юк. – Режим доступа 

http://pidruchniki.ws/15840720 /finansi/finansi_pidpriyemstv_-

_slavyuk_pa. 

19. Шваб Л. І. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. 

20. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД) „Фінанси підприємств” в умовах кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. Шило Ж.С., 

НУВГП, 2007. 120с. 
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12. Інформаційні ресурси: 

 

1.Офіційний портал Міністерства фінансів України. Бюджет 

України на 2018 рік / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/ 

2. Офіційний портал Державної фіскальної служби України.  

Загальнодержавні податки. / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 

3. Офіційний портал Кабінету Міністрів України. Про внесення 

зміни до поряду відрахування до державного бюджету частини 

чистого прибутку підприємств. / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-pi/ 

4. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова. Т.Г. 

Молодченко. Місцеві податки як основа фінансової незалежності 

місцевого самоврядування./ Молодченко Т.Г. // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39645/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


