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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Для студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
Галузь знань: 07 «Управління та
адміністрування»

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

весняний
5
150
1
18
32
100
3
6
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль: Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є
отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань
щодо організації фінансової діяльності підприємств, особливостей
формування фінансових ресурсів, оволодіння методами оцінювання
фінансового стану підприємств та фінансового планування на підприємстві.
Завдання:
- вивчення сутності й функцій фінансів підприємств;
- ознайомлення з особливостями фінансових ресурсів підприємств та
джерелами їх формування;
- організація фінансів підприємств;
- оволодіння методами фінансового планування;
- оцінювання фінансового стану підприємств;
- вивчення особливостей санації підприємств.
Предмет: механізм формування, забезпечення, оцінка та планування фінансів
підприємства
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Основи фінансів підприємств.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.
Тема 3. Грошові надходження підприємств.
Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Тема 5. Оподаткування підприємств.
Тема 6. Оборотні кошти.
Тема 7. Кредитування підприємств.
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств.
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах.
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування
фінансових ресурсів підприємства
Тема 1. Основи фінансів підприємств.
15
1
2
12
Тема 2. Організація грошових
15
1
2
12
розрахунків підприємств.
Тема 3. Грошові надходження
15
2
2
11
підприємств.
Тема 4. Формування і розподіл
15
2
2
11
прибутку.
Тема 5. Оподаткування підприємств.
15
2
4
9
Разом за змістовим модулем 1
75
8
12
55
Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка фінансової діяльності
підприємства

Тема 6. Оборотні кошти.
Тема 7. Кредитування підприємств.
Тема 8. Фінансове забезпечення
відтворення основних засобів.
Тема 9. Оцінка фінансового стану
підприємств.
Тема 10. Фінансове планування на
підприємствах.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

15
15

2
2

4
4

9
9

15

2

4

9

15

2

4

9

15

2

4

9

75
150

10
18

20
32

-

45
100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид та тема практичного заняття
Практичне заняття. Тема 1. Основи фінансів підприємств.
Практичне заняття. Тема 2. Організація грошових розрахунків
підприємств.
Практичне заняття. Тема 3. Грошові надходження підприємств.
Практичне заняття. Тема 4. Формування і розподіл прибутку.
Практичне заняття. Тема 5. Оподаткування підприємств.
Практичне заняття. Тема 6. Оборотні кошти.
Практичне заняття. Тема 7. Кредитування підприємств.
Практичне заняття. Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення
основних засобів.
Практичне заняття. Тема 9. Оцінка фінансового стану
підприємств.
Практичне заняття. Тема 10. Фінансове планування на
підприємствах.
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
32

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами торгів акціями та
складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема практичних
Засоби
самостійЗміст самостійної роботи
занять
діагностики
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових ресурсів
підприємства
Тема
1.
Основи
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
фінансів підприємств.
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне
питань: Сфери фінансових відносин
та
підприємств. Фінансові відносини між індивідуальне
підрозділами підприємств, між суб’єктами опитування,
господарювання, з державою, з банками, понятійний
страховими компаніями.
диктант,
Грошові доходи, грошові фонди, розв’язання
12
фінансові ресурси підприємств. Джерела ситуаційних
формування
фінансових
ресурсів.
завдань
Внутрішні й зовнішні джерела. Власні,
позичені та залучені кошти.
Джерело [1, 5-15].
2. Самотестування
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні
завдання.
Тема 2. Організація
Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
грошових розрахунків
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
підприємств.
питань: Порядок відкриття підприємством індивідуальне
грошових
рахунків
в
банку. опитування,
Використання коштів з розрахункового понятійний
рахунку. Форми безготівкових розрахунків.
диктант,
Розрахунки
платіжними
дорученнями, розв’язання
платіжними
вимогами-дорученнями, ситуаційних
чеками,
акредитивами,
векселями,
завдань
12
інкасовими
дорученнями
(розпорядженнями).
Застосування
на
підприємствах
готівково-грошових
розрахунків.
Організація
грошовоготівкових розрахунків.
Джерело [1, 7].
2. Самотестування
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні
завдання..
Тема
3.
Грошові
Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
надходження
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
підприємств.
питань: Виручка від реалізації продукції індивідуальне
11
(робіт, послуг). Фактори, які впливають на опитування,
величину
виручки
від
реалізації. понятійний
Особливості формування виручки від
диктант,
реалізації на підприємствах різних галузей розв’язання

Тема 4. Формування і
розподіл прибутку.

11

Тема
Оподаткування
підприємств.

5.

9

економіки. Методи планування виручки.
Визначення моменту реалізації. Розподіл
виручки
від
реалізації
продукції.
Формування чистого доходу підприємства.
Грошові надходження від фінансовоінвестиційної діяльності та інші доходи.
Джерело [1, 5-25].
2.
Самотестування
3.
Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Фактори, які впливають на
формування прибутку. Методи розрахунку
прибутку. Рентабельність підприємства та її
види. Методика розрахунку основних видів
рентабельності.Розподіл
прибутку
підприємств, його зміст і економічне
значення. Розподіл прибутку між державою
й суб’єктами господарювання. Формування
чистого прибутку підприємств і його
використання.
Джерело [1, 3-7]. 2. Самотестування 3. Р
озв’язати запропоновані ситуаційні завдання.
1Опрацювання
літератури
для
обговорення
питань:
Оподаткування
прибутку підприємства. Розрахунок бази
оподаткування.
Методика
розрахунку
податку на прибуток в Україні.
Податок на додану вартість. Платники
податку.
Об’єкти
оподаткування
та
визначення оподаткованого обороту. Пільги
щодо податку. Порядок відшкодування сум
податку на додану вартість, сплачених
підприємством за матеріальні ресурси
(роботи, послуги), основні засоби.Акцизний
податок. Об’єкти оподаткування. Ставки
акцизного
податку.
Порядок
його
обчислення.
Джерело [1,12].
2.
Самотестування
3.
Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.

ситуаційних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Разом змістовий
55
модуль 1
Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємства
Тема 6. Оборотні
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
кошти.
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
питань: Необхідність і методи визначення індивідуальне
потреби в оборотних коштах. Метод опитування,
9
прямого розрахунку й сфера його понятійний
застосування. Поняття норм і нормативів
диктант,
оборотних
коштів,
їх
розрахунок. розв’язання
Економічний метод обчислення потреби в ситуаційних

Тема 7. Кредитування
підприємств.

9

Тема 8. Фінансове
забезпечення
відтворення основних
засобів.

9

Тема
9.
фінансового
підприємств.

Оцінка
стану
9

оборотних коштах і його використання.
Показники
стану
та
ефективності
використання
оборотних
коштів.
Оборотність оборотних коштів і способи її
прискорення.
. Джерело [1, 5-14].
2.
Самотестування
3.
Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Особливості банківського кредиту
для
підприємств.
Особливості
комерційного
(товарного)
кредиту.
Сутність та значення державного кредиту
для підприємств, умови його надання.
Умови надання лізингового кредиту.
Визначення потреби підприємства в
кредитах. Кредитний договір: сутність і
порядок укладення. Відповідальність сторін
за порушення умов кредитного договору.
Способи отримання кредиту. Оцінка
кредитоспроможності підприємства.
Порядок
погашення
кредиту.
Позичковий процент, фактори, що на нього
впливають, джерела сплати.
[1, 5-17].
2.
Самотестування
3.
Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.
Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
Амортизаційна
політика
підприємства.
Методи
нарахування
амортизації.
Сутність і склад капітальних вкладень.
Джерела
і
порядок
фінансування
капітальних вкладень. Власні фінансові
ресурси
підприємств:
амортизаційні
відрахування, чистий прибуток, інші
ресурси.
Кредитування з метою відтворення
основних засобів. Державне фінансування
капітальних вкладень. Ремонт основних
фондів і його фінансове забезпечення.
[1, 9-13]. 2. Самотестування 3. Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.
Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Показники ліквідності та методика
ії
визначення.
Складання
системи
нерівностей, що характеризує абсолютно
ліквідний баланс. Групування активів
балансу
за
ступенем ліквідності.

завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант,
розв’язання
ситуаційних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань,

Тема 10. Фінансове
планування
на
підприємствах.

9

Разом змістовий
модуль 2
Разом

45
66

Групування пасивів балансу за ступенем
перевірка
строковості погашення.
зібраної
Показники платоспроможності та їх
інформації
оцінка. Система показників фінансової
стійкості
підприємства,
методика
їх
розрахунку та оцінки.
Комплексна оцінка фінансового стану
підприємства. [1, 5-17].
2.
Самотестування
3.
Розв
’язати
запропоновані ситуаційні завдання.
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
питань: Методи фінансового планування. індивідуальне
Балансовий метод. Програмно-цільовий опитування,
метод.
Нормативний
метод.
Метод розв’язання
коефіцієнтів.
практичних
Інформаційна
база
фінансового
завдань,
планування. Аналіз фінансових показників
перевірка
звітного періоду. Показники виробничозібраної
господарської діяльності планового періоду
інформації
як
вихідна
база
для
фінансового
планування.
Фінансовий план як складова частина
бізнес-плану.
Зміст
та
структура
фінансового плану підприємства (баланс
доходів і видатків). [1, 5-17].
2.
Самотестування
3.
Розв’язати
запропоновані ситуаційні завдання.

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
Володіти основами організації та
способами раціонального
використання обігових коштів
Розраховувати фінансове
забезпечення відтворення основних
фондів
Знати базові методи фінансового
аналізу та фінансового планування
способи фінансової реструктуризації
та запобігання банкрутства
підприємства
Об’єктивно оцінити фінансову
ситуацію (як внутрішню, так і
зовнішню), аналізувати показники
фінансового стану підприємства
Розрахувати потреби в грошових
коштах для забезпечення поточної
фінансово-господарської діяльності
Керувати формуванням витрат на
виробництво і реалізацію продукції
Здійснювати планування і
оперативний контроль надходжень
виручки від реалізації продукції;
Управляти
прибутком
і
рентабельністю,
здійснювати
контроль
за
розподілом
і
використанням прибутку, визначати
можливі темпи розвитку на основі
норм
розподілу
прибутку
й
самофінансування
Обирати раціональні форми
кредитно-розрахункових операцій
Розробляти
фінансовий
план
підприємства
Розробити заходи з питань санації й
запобігання
банкрутству
підприємств;

1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

8. Методи викладання

+
+

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Разом змістовий
модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
5

5

ПМК

4
4
4
4
4
5

1
1
1
1
1
5

Сума
балів

25
4
4
4
4
4

5

25
50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література

Основна
1. Гудзь Ю.Ф. Фінанси підприємств[Текст] : конспект лекцій / Ю.Ф. Гудзь.
/; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 120 с.
2. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. - К. :
Знання, 2016. - 341 с.
3. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ткаченко ; Харківський
національний ун-т внутрішніх справ. - Х. : Вид-во Харківського нац. ун-ту
внутр. справ, 2017. - 312 с.
4. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Я. П. Квач [та ін.] ; [за ред. О.
С. Редькіна] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Одес. ін-т фінансів. О. ; [Ізмаїл] : [СМИЛ], 2016. - 254 с.
5. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму
0501 "Економіка і підприємництво" у вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації /
М. Я. Дем'яненко [та ін.]. - К. : [б.в.], 2015. - 371 c.
6. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни /
Г. М. Азаренкова [и др.]. - 3-тє вид., випр. і допов. - К. : Знання-Прес, 2014. 300 с.
7. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема ;
заг. ред. О. С. Філімоненко. - К. : Алерта, 2016. - 496 с.
8. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А.
Слав`юк ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. :
УБС НБУ, 2007. - 550 c.
9. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Непочатенко О. О., Мельничук
Н. Ю. - Умань : Сочінський [вид.], 2016. - 502 с.
10. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Р. А. Слав`юк ; Нац. банк
України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.
11. Фінанси підприємств в схемах [Текст] : навч. посіб. / Гриньова В. М.,
Коюда В. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2013. - 211 с.
12. Фінанси підприємства [Текст] : навч. посібник / Г. К. Рогов [и др.] ;
Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут
післядипломної освіти. - Миколаїв : НУК, 2007. - 135 с.
13. Фінанси підприємства [Текст] : підручник / Л. О. Лігоненко [та ін.] ;
Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2016. 491с.

Допоміжна
14. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр,
2000.
15. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и
корпораций. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 142с.
16. Економіка та фінанси підприємства: методика розв'язання практичних
задач [Текст] : навч. посіб. / [Л. О. Лігоненко та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т.
- К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2014. - 336 с.
17. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів:
Навчальний посібник/За заг. Ред. О.Д.Василика. - К.:ЦУЛ, 2015. – 480с.
18. Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік,
оподаткування [Текст] : навч. посібник / В. М. Жук [та ін.] ; ред. В. М. Жук, Ю.
С. Рудченко. - К. : Юр-Агро-Веста, 2016. - 249 с.
19. Облікова політика підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Лузан [та
ін.] ; ред. В. М. Гаврилюк [та ін.]. - К. : ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.
20. Фінанси малих підприємств [Текст] : навч. посіб. / Маргасова В. Г.,
Виговська В. В., Роговий А. В. - К. : Слово, 2016. - 264 с.
21. Фінанси підприємств [Текст] : зб. вправ і задач / Р. О. Комар, О. С.
Мощицький, А. В. Лобанов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк.
авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2014. - 57 с.
22. Фінанси підприємств [Текст] : конспект лекцій / О. Ю. Проскура ;
Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 59 с.
23. Фінанси підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч.
дисципліни студ. заоч. форми навчання / Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. ;
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2017. –
107с.
24. Фінанси підприємств [Текст] : термінологічний словник для студ. екон.
спец. / О. В. Герасименко, Г. О. Роганова ; Донбаська держ. машинобудівна
академія. - Краматорськ : ДДМА, 2007. - 148 c.
25. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Текст] : монографія : у 3
т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Д. Білик ; Київ. нац. ун-т технологій та
дизайну. - К. : ПанТот, [2012] . - Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційноінвестиційного розвитку підприємств / [Білик М. Д. та ін.]. - 2012. - 276 с.
26. Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та
відтворення [Текст] : монографія / [Журавльова І. В. та ін. ; за заг. ред.
Журавльвої І. В.]. - Х. : ХНЕУ, 2014. - 428 с.
27. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у 3 т. / ред.
А. І. Даниленко ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. - К. :
Фенікс, 2008 . - Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми
управління / А. І. Даниленко [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 307 с.
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1. Загальні засади організації бухгалтерського обліку. - Режим доступу :
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83009
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підприємств в аграрному секторі економіки» - Режим доступу :
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5. Фінанси підприємств [Текст] : практикум / [уклад.: Л. Л. Гриценко, О. В.
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академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ
“УАБС НБУ”, 2016. – 93 с. - Режим доступу:
http://lib.uabs.edu.ua/library/Metod/K_fin/2011/1062_2011.pdf
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8. Сайт Асоціації українських банків – Режим доступу: http:// www.aub.com.ua
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