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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фінанси підприємств
Викладач (-і) д.е.н., доц. Щур Р.І.
Контактний телефон 
викладача

+38(095)0290069

E-mail викладача romanwur@ukr.net
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

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  навчитись
оцінювати  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.

3. Мета та цілі курсу 

Набуття  фахівцями  компетенцій  щодо  теоретичного  і  практичного  аналізу  процесів
фінансування та кредитування, а також узагальнення положень законодавчих і нормативних
документів  оволодіти  методами  та  прийомами  організації,  аналізу,  планування  фінансів
підприємств та управління ними.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим;  здатність  дискутувати,  аргументовано обстоювати свої  думки та переконання,
правильно  оцінювати,  вибирати  та  аналізувати  інформацію  з  різних  джерел,  робити
правильні  та  обґрунтовані  висновки; здатність  приймати  обґрунтовані  рішення;
охарактеризувати суть і функції фінансів підприємств, склад фінансових ресурсів та сфери
фінансових відносин підприємств; обчислити суму доходів і видатків підприємства та його
фінансові  результати; обрати  оптимальну  форму  грошових  розрахунків  підприємства;
обчислити  суму  податків  і  податкових  платежів,  які  належить  сплатити  підприємству;
визначити потребу та показники ефективності використання обігових коштів підприємства;
розрахувати  потребу  підприємства  в  кредитних  ресурсах  та  обрати  оптимальну  форму
кредитування; визначити джерела фінансування основних засобів  та інших необоротних
активів  і  обчислити  показники  ефективності  їх  використання; обґрунтувати  вибір
амортизаційної політики підприємства; оцінити фінансовий стан підприємства, розробити
фінансові  плани  його  діяльності  та  обґрунтувати  заходи  щодо  фінансової  санації
підприємства; знати механізм функціонування фінансів суб’єктів господарювання; володіти
методичним інструментарієм діагностики стану фінансів суб’єктів господарювання.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин



лекції 48 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 год.
самостійна робота 56 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

VІ 072«Фінанси,
банківська справа
та страхування»

ІІІ нормативна

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Теоретичні  основи
фінансів підприємств. Поняття й
сутність  фінансів  підприємств.
Функції  фінансів  як  внутрішня
властивість  і  форма  вияву  їх
сутності.  Фінанси підприємств за
умов  формування  ринкової
економіки.  Сфери  фінансових
відносин  підприємств.  Фінансові
відносини  між  підрозділами
підприємств,  між  суб'єктами
господарювання,  з  державою,  з
банками, страховими компаніями.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,2] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.  Організація  грошових
розрахунків  підприємств.
Сутність  і  значення  грошових
розрахунків  у  діяльності
підприємств.  Принципи
організації  розрахунків.  Порядок
відкриття  підприємствами
розрахункового,  поточного,
валютного,  позичкового,
депозитного  та  інших рахунків  у
банку.  Використання  коштів  із
розрахункового  рахунка.  Форми
безготівкових  розрахунків.
Розрахунки  платіжними
дорученнями,  платіжними
вимогами-дорученнями,
акредитивами,  векселями,
платіжними вимогами.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,2] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Грошові  надходження
підприємств.  Економічна
характеристика,  склад  і
класифікація  грошових
надходжень підприємств. Виручка
від  реалізації  продукції  (робіт,
послуг).  Фактори,  які  впливають
на величину виручки. Особливості

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3,4,5
]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



формування виручки від реалізації
на  підприємствах  різних  галузей
економіки.  Розрахунок  та
планування виручки. Формування
виручки  від  реалізації  продукції.
Визначення  моменту  реалізації.
Розподіл  виручки  від  реалізації
продукції. Формування валового й
чистого доходів.

заняття

Тема  4.  Формування  і  розподіл
прибутку  підприємства.
Економічний  зміст  прибутку.
Прибуток  як  результат  фінансово-
господарської  діяльності
підприємства. Балансовий прибуток
і його склад. Прибуток від реалізації
продукції.  Фактори,  які  впливають
на  формування  прибутку.
Собівартість продукції та її вплив на
прибуток.  Встановлення  цін  на
продукцію і їх вплив на формування
прибутку. Рентабельність продукції.
Прибуток  від  реалізації  інших
активів.  Позареалізаційний
прибуток, його склад і формування.
Методи  розрахунку  прибутку.
Рентабельність підприємства.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

практично
го

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  5. Оподаткування
підприємств.  Система
оподаткування  підприємств,  її
функції  та  призначення.  Види
податків,  що  їх  сплачують
підприємства.  Механізм  і
напрямки  впливу  оподаткування
на  фінансово-господарську
діяльність.  Непрямі  податки  й
особливості  їх  впливу  на
фінансово-господарську
діяльність  суб'єктів
господарювання.  Прямі  податки.
Вплив оподаткування прибутку на
фінансово-господарську  та
інвестиційну  діяльність
підприємств.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3,5] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  6. Оборотні  кошти
підприємств.  Сутність оборотних
коштів  та  їх  організація.  Склад  і
розміщення  оборотних  коштів.
Необхідність і методи визначення
потреби  в  оборотних  коштах.
Метод  прямого  розрахунку  й
сфера його застосування. Поняття

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



норм  і  нормативів  оборотних
коштів,  їх  розрахунок.
Економічний  метод  обчислення
потреби  в  оборотних  коштах  і
його  використання.  Джерела
формування  оборотних  коштів.
Власні  оборотні  кошти.  Позичені
й залучені оборотні кошти.

заняття

Тема  7.  Кредитування
підприємств. Форми кредитів, які
використовуються у господарській
діяльності підприємств.
Банківський,  комерційний,
лізинговий, іпотечний, бланковий,
консорціумний  кредити.
Різновиди  банківських  кредитів:
за  строками  користування,  за
забезпеченням,  за  методами
надання,  за  строком  погашення.
Принципи  кредитування.
Визначення потреби підприємства
в  кредитах.  Кредитний  договір:
сутність  і  порядок  укладення.
Відповідальність  сторін  за
порушення  умов  кредитного
договору.  Способи  отримання
кредиту.  Оцінювання
кредитоспроможності
підприємства.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5,7] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 8. Фінансове забезпечення
відтворення  основних  засобів.
Склад  і  структура  основних
засобів  підприємств.  Показники
стану  й  ефективності
використання  основних  засобів.
Відтворення  основних  засобів.
Знос  і  амортизація  основних
засобів.  Методи  розрахунку
амортизаційних  відрахувань.
Сутність  і  склад  капітальних
вкладень.  Джерела  фінансування
капітальних  вкладень.  Власні
фінансові  ресурси  підприємств:
амортизаційні  відрахування,
чистий  прибуток,  інші  ресурси.
Залучення  коштів  від  інших
суб'єктів господарювання: продаж
акцій, пайові внески.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  9. Оцінювання
фінансового  стану
підприємства.  Оцінювання
фінансового  стану  підприємства,

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



її  необхідність  і  значення.
Показники  фінансового  стану
підприємства.  Інформаційне
забезпечення  оцінювання
фінансового  стану  підприємства.
Показники  бухгалтерської
звітності,  які  використовуються
для  оцінювання  фінансового
стану.  Фінансова  стійкість
підприємства, її сутність. Система
показників  фінансової  стійкості
підприємства,  методика  їх
розрахунку  і  оцінювання.
Комплексне  оцінювання
фінансового стану підприємства.

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

Тема 10. Фінансове планування
на  підприємствах. Зміст  і
завдання фінансового планування.
Фінансове  планування  як  процес
визначення потреби підприємства
у  фінансових  ресурсах.  Методи
фінансового  планування.
Балансовий  метод.  Програмно-
цільовий  метод.  Нормативний
метод. Метод коефіцієнтів.
Інформаційна  база  фінансового
планування.  Аналіз  фінансових
показників  звітного  періоду.
Показники  виробничо-
господарської  діяльності
планового періоду як вихідна база
для  фінансового  планування.
Фінансовий  план  як  складова
бізнес-плану.  Зміст  і  структура
фінансового  плану  підприємства
(баланс доходів і видатків).

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3,5] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

практично
го

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  11.  Фінансова  санація
підприємств.  Фінансова криза на
підприємстві  та  причини  її
виникнення.  Фінансова  санація
підприємств, її економічний зміст
та  порядок  проведення.
Санаційний  аудит.  Розробка
програми  санації.  Банкрутство
підприємства:  причини  та
наслідки.
Внутрішньогосподарський
механізм  фінансової  стабілізації.
Мобілізація  внутрішніх
фінансових  джерел  санації.
Державна  фінансова  підтримка
санації підприємства.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,7] Підготовк
а до

контрольн
ої роботи

5
балів

До
підсумковог

о заняття



6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо

арифметичне 100 балів протягом семестру
та  100 балів за екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові зв’язки;вільно володіє
науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до  розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні



заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (15
балів);

– оцінка за відповіді на всі основні
та  додаткові  запитання  під  час
аудиторних занять (55 балів);

– оцінка за контрольну роботу (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з  обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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