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Опис навчальної дисципліни 

 
Мета надання студентам ступеня вищої освіти бакалавр базових теоретичних 

знань з питань фінансових відносин на рівні суб’єктів підприємництва, 

фінансового забезпечення діяльності, пошуку резервів зміцнення 

фінансового стану підприємств і організацій усіх форм власності, 

підвищення ефективності їх роботи, а також формування належних 

практичних навичок. 

Тривалість 6 кредитів ЄКТС / 180 годин (лекції 18 год., практичні заняття 54 год., 

самостійна робота 108 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: тестування, виконання завдань самостійної 

роботи, виконання поточних модульних робіт 

Підсумковий контроль: екзамен. 

Базові знання Наявність знань з фундаментальних та професійно орієнтованих       

дисциплін «Основи фінансів», «Фінансова статистика», 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз». 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

 
Програмні результати навчання 

(ПР 1, ПР 2..). 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

(ЗК 1 ..,. СК 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. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

 

ПР08. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. 

ЗК12. Здатність працювати автономно. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансовий ринок, банківська система та 

страхування). 

 СК08. Здатність виконувати контрольні функції у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми (лекції) Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Теоретичні основи фінансів підприємств. Фінансове забезпечення господарсько-

фінансової діяльності підприємств. 

ТЕМА 1. Основи 

фінансів підприємств. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Сутність і місце фінансів 
підприємств у ринковому 
господарстві. 

2. Поняття та форми комерційного 
розрахунку. 

3. Еволюція та організаційні 
основи фінансів підприємств. 

4. Фінансовий механізм 
управління фінансами підприємств. 

5. Антикризове управління 
фінансами підприємств. 

ТЕМА 2. Грошові 

потоки підприємств. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 



матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

1. Організація управління 

фінансовими потоками. 

2. Методичні підходи під час 

планування виручки від реалізації 

продукції. 

3. Управління операційними 

грошовими потоками підприємств. 

4. Синтез системи адаптивного 

управління грошовими потоками 

підприємств. 

5. Динамічний та статичний 

підходи в аналізі грошових потоків 

підприємств.  

ТЕМА 3. Формування 

і розподіл прибутку. 

 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Формування механізму 

управління прибутком підприємства. 

2. Формування і використання 

прибутку підприємства. 

3. Планування прибутку 

підприємств в умовах ринкового 

реформування економіки. 

4. Механізм підвищення 
прибутковості діяльності підприємств. 

5. Управління операційним 
прибутком підприємства.  

ТЕМА 4. 

Оподаткування 

підприємств. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  

навчально-дослідних завдань  
1. Вплив системи оподаткування на 

економіку підприємств України. 

2. Напрями підвищення 

ефективності системи оподаткування. 

3. Оподаткування експортно-

імпортних операцій у зовніш-

ньоекономічній діяльності. 

4. Непряме оподаткування 

підприємств. 

5. Механізм оподаткування доданої 

вартості в Україні. 

ТЕМА 5. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів і 

нематеріальних 

активів. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів 

підприємства. 

2. Механізм формування та 

використання необоротних активів. 

3. Оптимізація складу необоротних 

активів підприємства та їх оцінка. 

4. Ефективність політики 
фінансування необоротних активів. 

5. Фінансування витрат на 
поліпшення основних засобів. 



ТЕМА 6. Організація 

фінансування 

оборотних активів. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Оборотні активи та їх організація 
на підприємстві. 

2. Джерела формування оборотних 
активів підприємства. 

3. Показники ефективності 

використання оборотних активів 

підприємства. 

4. Розміщення оборотних активів 

підприємства та їх вплив на 

фінансовий стан. 

5. Оптимізація складу оборотних 

активів підприємства та оцінка їхньої 

загальної вартості. 

Модуль 2. Організаційні засади фінансів підприємств. 

ТЕМА 7. Організація 

грошових розрахунків 

підприємств. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Організація розрахунків за 
експортно-імпортними операціями 
господарюючих суб’єктів України. 

2. Готівкові і безготівкові 
розрахунки на підприємстві. 

3. Удосконалення міжнародних 
розрахунків підприємств зовнішньої 
торгівлі. 

4. Управління грошовими потоками 
на підприємстві. 

5. Вексельний обіг в Україні. 

ТЕМА 8. 

Кредитування 

підприємств. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Банківське кредитування 
підприємств в умовах ринкового 
реформування економіки. 

2. Кредитування підприємств 
України в період трансформаційних 
перетворень. 

3. Короткострокове кредитування 
потреб бізнесу. 

4. Довгострокове кредитування 
інвестиційної діяльності підприємств. 

5. Оцінка кредитоспроможності 
позикозаймача – юридичної особи. 

ТЕМА 9. Оцінка 

фінансового стану 

підприємства. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансовий стан підприємства як 

об’єкт аналізу та прогнозування. 

2. Оцінка результативності 

діяльності підприємства. 

3. Аналіз фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємства. 

4. Оцінка ділової активності 

підприємства. 



5. Комплексний фінансовий аналіз 

діяльності підприємства. 

ТЕМА 10. Фінансове 

планування на 

підприємствах. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансове планування на 

підприємстві. 

2. Види фінансового планування на 

підприємстві. 

3. Внутрішньофірмове фінансове 

прогнозування та планування. 
4. Бюджетування в системі 

оперативного фінансового планування. 
5. Фінансове планування і контроль 

на підприємстві. 

ТЕМА 11. Фінансова 

санація підприємства. 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; обговорення 

матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансова криза на підприємстві 
та причини її виникнення. 

2. Санація і реструктуризація 
суб’єктів господарювання. 

3. Симптоми, стадії та види 
банкрутства. 

4. Економіко-правові аспекти 
санації та банкрутства підприємств. 

5. Антикризове фінансове 
управління на підприємстві. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 
Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів 

Microsoft Office. 

Програмні продукти: модуль «Фінанси підприємств» системи «Галактика»; 

АРМ-фінансиста (доступний в ПУЕТ);«Project expert 7.19» (доступний в ПУЕТ); 

«Audit Expert 3.0»; «Альт-Финансы 1.5»; «АФСП 2.2». 

Дистанційний курс «Фінанси підприємств» в оболонці Moodle. 

Пакет тестів в оболонці Open test. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 

Політика щодо термінів виконання та перескладання. Роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних 

робіт та поточних тестів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в режимі он-лайн. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: : 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через 

поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):  

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

За умови підсумкового контролю – екзамен 

Модуль 1 (теми 1-6). Відвідування занять (4 бали); захист домашнього 

завдання (4 бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали); 

виконання навчальних завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх 

обговорення (2 бали); тестування (4 бали); поточна модульна робота 

(10 балів)  

30 

Модуль 2 (теми 7-13) Відвідування занять (4 бали); захист домашнього 

завдання (4 бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали); 

виконання навчальних завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх 

30 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


обговорення (2 бали); тестування (4 бали); поточна модульна робота 

(10 балів) 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


