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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість 

кредитів – 1,5

Галузь знань: 

0305 «Економіка і

підприємництво»

За вибором

Модулів – 1 
Семестр

5
Змістовних 

модулів – 2 Спеціальність:

5.03050401 «Економіка

підприємства»

Лекції

14 годин

Загальна 

кількість 

годин – 54

Семінарські заняття

14 годин
Самостійна робота

26годин
Тижневих годин 

для денної форми

навчання: 

аудиторних – 1,6

самостійної 

роботи 

студента – 1,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної

роботи становить для денної форми навчання – 28:26



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  дисципліни -  формування  системи  базових  знань  з  теорії  і

практики  фінансових  відносин  суб'єктів  господарювання,  формування

фінансових  ресурсів,  фінансового  планування,  організації  фінансової

діяльності підприємств. 

Завдання курсу: надання  необхідних  знань  щодо основних  напрямків

фінансової  діяльності  підприємства,  особливостей  організації  фінансів  на

підприємствах  різних  форм  власності,  набуття  вмінь  оптимального

використання фінансових ресурсів підприємства.

     У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

 - знати теоретичні основи фінансової діяльності підприємства; 

-  вміти організовувати фінансову діяльність підприємства,  аналізувати та

оцінювати фінансовий стан підприємства.

Міждисциплінарні  зв’язки  навчальної  дисципліни: «Основи

економічної теорії», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз»,.

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Теоретичні  та  методичні  основи  організації

фінансів підприємств та формування фінансових ресурсів 

Тема 1. Основи фінансів підприємств. 

 Визначення  фінансів  підприємств.  Поняття  фінансових  ресурсів.  Склад

статутного  капіталу  підприємства,  характеристика  основного,  оборотного

капіталу та нематеріальних активів. Джерела формування статутного капіталу

та  їх  характеристика.  Основи  організації   фінансів  підприємств.  Зміст

комерційного розрахунку як основи організації фінансів підприємств. Форми

господарювання в Україні та їх характеристика. Завдання, напрями поточної

та  оперативної  фінансової  роботи.  Фінансовий  механізм  підприємства  як

система управління фінансами.

 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 



Поняття  про  розрахунки  та  платіжний  обіг.  Готівкові  та  безготівкові

розрахунки,  їх  зв'язок  та  розмежування,  сфера  використання.  Сутність   і

значення безготівкових розрахунків.  Договірні відносини в господарстві  як

основа  розрахункових  відносин.  Принципи  організації  розрахунків.

Класифікація  форм  розрахунків.  Економічні  основи  використання  різних

форм розрахунків. Сучасна структура платіжного обігу за окремими формами

розрахунків.  Характеристика  прийнятих  в  Україні  форм  розрахунків  за

допомогою  платіжних  доручень,  вимог-доручень,  чеків,  акредитивів,

векселів.  Особливості  й  умови  використання  електронної  системи.

Розрахунково-платіжна дисципліна, якої  повинні дотримувати підприємства. 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 

Характеристика  грошових  надходжень  підприємств  як  внутрішніх  і

зовнішніх  вхідних  грошових  потоків.  Дохід  (виручка)  від  реалізації  –  це

основне  джерело  грошових  надходжень  підприємств.  Методи  планування

доходу (виручки) від реалізації  – прямого та укрупненого розрахунку. Зміст

доходів  підприємства  від  фінансово-інвестиційної  та  іншої  діяльності.

Формування валового та чистого доходу підприємства. 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 

Прибуток  підприємства  як  об'єктивна  економічна  категорія.  Процес

формування  різних  елементів  прибутку   –   від  реалізації,  операційної  та

звичайної  діяльності,  надзвичайних  подій,  чистого  прибутку.  Методи

планування  прибутку  від  реалізації  продукції  –  прямий  та  аналітичний.

Рентабельність  як  відносний  показник  прибутковості.  Методи  обчислення

рентабельності. Розподіл прибутку підприємства. Зміст чистого прибутку та

напрями його використання. 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Сутність  податків   підприємств.  Система  оподаткування,  види  та  сутність

податків.  Податок  на  прибуток  –  як  основний  вид  податку, порядок  його

нарахування  та  сплати.  Характеристика  платежів  за  ресурси,  землю,

фіксованого  сільськогосподарського  податку  та  інших.  Сутність  непрямих



податків: податку на додану вартість, мито, акцизного збору, цільових фондів,

місцевих податків і зборів. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти функціонування фінансів

Тема 6. Кредитування підприємств 

Загальноекономічні та специфічні причини виникнення кредитних відносин.

Класифікація  кредитів  за  різними  ознаками  та  характеристика  їх  видів.

Банківський  кредит  як  основна  форма  кредитування.  Принципи,  види

кредитів  та  організація  їх  функціонування.  Методи  визначення

кредитоспроможності  боржника  з  метою зниження  ризику  від  проведення

кредитної операції.

Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 

Особливості  аналізу  фінансового  стану  в  умовах  ринкової  економіки.

Фінансові звіти як інформаційна база для проведення аналізу. Зміст найбільш

розповсюджених методів аналізу доходу (виручки) від реалізації продукції,

прибутку, рентабельності,  обігових  коштів.  Аналіз  структури  та  динаміки

балансу,  його  ліквідності.  Аналіз  фінансового  стану  підприємства  за

допомогою фінансових коефіцієнтів, що інформують про його прибутковість,

ліквідність,  платоспроможність,  фінансову  стійкість,  стабільність,  ділову

активність, ефективність використання акціонерного капіталу. 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
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таМодуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи організації

фінансів підприємств та формування фінансових ресурсів
Тема 1. Основи фінансів підприємств. 7 2 2 3
Тема  2.  Організація  грошових  розрахунків

підприємств 
8 2 2 4

Тема 3. Грошові надходження підприємств 8 2 2 4
Тема 4. Формування і розподіл прибутку 8 2 2 4
Тема 5. Оподаткування підприємств 8 2 2 4

Разом за змістовим модулем 1 39 10 10 19
Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти функціонування фінансів

Тема 6. Кредитування підприємств 7 2 2 3
Тема 7. Оцінювання фінансового стану 

підприємств 
8

2 2
4

Разом за змістовим модулем 2 15 4 4 7
Усього 54 14 14 26

5. Теми лекцій 

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Основи фінансів підприємств. 2
2 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 2
3 Тема 3. Грошові надходження підприємств 2
4 Тема 4. Формування і розподіл прибутку 2
5 Тема 5. Оподаткування підприємств 2
6 Тема 6. Кредитування підприємств 2
7 Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 2

Разом 14

6. Теми семінарських занять



№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Основи фінансів підприємств. 2
2 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 2
3 Тема 3. Грошові надходження підприємств 2
4 Тема 4. Формування і розподіл прибутку 2
5 Тема 5. Оподаткування підприємств 2
6 Тема 6. Кредитування підприємств 2
7 Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 2

Разом 14

7. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Основи фінансів підприємств. 3
2 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 4
3 Тема 3. Грошові надходження підприємств 4
4 Тема 4. Формування і розподіл прибутку 4
5 Тема 5. Оподаткування підприємств 4
6 Тема 6. Кредитування підприємств 3
7 Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 4

Разом 26

8. Методи навчання

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

Методи  контролю  і  самоконтролю  за  ефективністю  навчально-

пізнавальної діяльності.

9. Методи контролю

Фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.

10. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі

ЄКТС

За 4-бальною Оцінка Критерії оцінювання



шкалою в ЄКТС

5(відмінно) А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні.

2(незадовільно

)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.
F Студент володіє матеріалом на рівні 



елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.

11. Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Фінанси».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

12. Рекомендована література

Базова

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

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  

2. Вороніна М. С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч.

посібн.  /  М. С. Вороніна, Л. С. Мартюшева, Д. А. Горовий. – Х.: Вид.

ХДЕУ, 2002. – 154 с.

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

О. Корда. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 431 с. 

4. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, Я. Клиженко.

– 3-тє вид., перероб. та доп. – Х. : Фактор, 2012. – 208 с.  

5. Корда В. О. Фінанси: конспект лекцій / В. О. Корда, Т.І. Лепейко, К. А.

Заславська. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 223 с. 

6.  Мартюшева  Л.С.  Фінансова  діяльність  суб’єктів  господарювання  :

конспект лекцій / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Х.  : ВД "ІНЖЕК", 

2006. – 184 с. 



7.  Непочатенко  О.  О.  Фінанси  підприємств:  навч.  посібн.  /  О.  О.

Непочатенко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с. 

8.  Податковий кодекс України № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року // Голос

України. – 04.12.2010 – № 229 (№ 229–230).

Допоміжна

1. Подольська В. О. Фінансовий аналіз  :  навч. посібн.  / В. О. Подольська,

О. В. Ярош. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 

2.  Прохорова  Т.  П.  Финансы:  конспект  лекций  для  студентов

специальности 8.050108 всех форм обучения. Ч. 3.  / Т. П. Прохорова. – Х. :

Изд. ХГЭУ, 2004. – 120 с. 
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Інформаційні ресурси

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Верховна Рада України. 

2. http://www.pravda.com.ua – Українська правда –новини он-лайн про 

Україну.

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

4.  http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

5. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfint.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.pravda.com.ua/


6. .  http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

7. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

8. .http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних 

досліджень

9. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index - Пенсійний фонд України

10..http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

11.http://www.hdr.undp.org – Human development report

http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://www.bank.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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