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Розділ 1. 

Опис навчальної дисципліни 

 
Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни Фінанси підприємств 
 

Місце у 
структурно-
логічній схемі 
підготовки 

Пререквізити: Основи фінансів, Інвестування, Фінанси 
малого бізнесу, Фінансова статистика. 
Постреквізити: Основи оцінки вартості підприємства, 
Оцінка вартості нерухомості, Фінансовий аналіз, 
Корпоративні фінанси. 

Мова 
викладання 

українська 

Статус дисципліни: обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної 
та практичної підготовки 

Курс/семестр вивчення 4 / 7 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 
модулів 

5 / 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин:  
150 загальна кількість: 

20 – лекції;  
40 - практичні заняття;  
90 - самостійна робота;  
Іспит - вид підсумкового контролю. 
Заочна форма навчання: 

Кількість годин:  
180 загальна кількість: 

4 – лекції;  
6 - практичні заняття;  
170 - самостійна робота;  
Іспит - вид підсумкового контролю. 
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Розділ 2.  

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 
дисципліна, програмні результати навчання 

 

Метою навчальної дисципліни є 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.  

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів економічного 
мислення ринкової спрямованості, підготовка фахівців, які володіють 
базовими знаннями з питань сутності фінансів підприємств, змісту і 
організації фінансової діяльності підприємств, формування та використання 
прибутку та оподаткування підприємств, організації грошових розрахунків та 
кредитування підприємств, організації оборотних коштів та фінансового 
забезпечення відтворення основних засобів, фінансового планування, аналізу 
фінансового стану та проведення фінансової санації підприємств. 

 
Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана 

навчальна дисципліна, програмні результати навчання 
 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач (загальні 
(ЗК 1) …, спеціальні (СК 1)) 

Програмні результати навчання  
(ПР 1, ПР 2…) 

ЗК05. Навички використання 
інформаційних та комунікаційних 
технологій.  
 

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. 

ЗК12. Здатність працювати 
автономно. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи, сучасні 
фінансові технології та програмні 
продукти. 

СК02. Розуміння особливостей 
функціонування сучасних світових 
та національних фінансових систем 
та їх структури. 

ПР17. Визначати та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 
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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). 

ПР19. Виявляти навички 
самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових 
знань. 

СК08. Здатність виконувати 
контрольні функції у сфері 
фінансів, банківської справи та 
страхування. 

 

 
Розділ 3. 

Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Тема 1. Основи фінансів підприємств 

Поняття та сутність фінансів підприємств. Об'єкти та суб'єкти фінансів 
підприємств. Функції фінансів підприємств. Ознаки фінансів підприємств. 
Групи фінансових відносин. 

Основи організації фінансів підприємств. Принципи функціонування 
фінансів підприємств. Фінансовий механізм підприємства. 

Напрями управління фінансами підприємств. Фінансова робота на 
підприємстві. Структура фінансової служби. 

Поняття фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування 
фінансових ресурсів. Фондова та нефондова форми організації фінансових 
ресурсів. 
 

Тема 2. Грошові потоки підприємств 
Поняття, сутність та економічна характеристика грошових потоків 

підприємств. Склад і класифікація грошових потоків. Види надходжень та 
платежів від звичайної діяльності та надзвичайних подій. 

Характеристика вхідних та вихідних грошових потоків від операційної 
діяльності. Місце і роль виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) у формуванні вхідних грошових потоків підприємств. Методи 
планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
Визначення критичного обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

Надходження та видатки від фінансово-інвестиційної  діяльності 
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підприємств. Методи оптимізації грошових потоків підприємств. 
 

Тема 3. Формування і розподіл прибутку 
Поняття, сутність та економічний зміст прибутку. Функції прибутку.  

Види прибутку, що використовуються в обліку, аналізі та плануванні 
діяльності підприємства. 

Алгоритм визначення чистого прибутку за даними форми 2 фінансової 
звітності підприємства «Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід)». 
Взаємозв’язок видів діяльності у звіті про фінансові результати. 

Методи прогнозування та планування прибутку підприємства. 
Розподіл прибутку підприємств та його принципи.  
Показники  рентабельності підприємства: методика розрахунку та 

економічний зміст.  
 

Тема 4. Оподаткування підприємств 
Сутність і призначення оподаткування. Нормативно-правове 

забезпечення. Податковий кодекс. Система оподаткування суб'єктів 
підприємницької діяльності (підприємств).  

Елементи системи оподаткування. Функції податків. Види податків. 
Загальна система оподаткування. Спрощена система оподаткування. 
Характеристика податків, що сплачують підприємства. Прямі податки. 

Непрямі податки. Ресурсні платежі. Місцеві податки та збори. Єдиний 
соціальний внесок. 

Податкове планування як метод оптимізації оподаткування 
підприємства. Податкове навантаження та види податкових щитів. 
 

Тема 5. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів і 
нематеріальних активів 

Склад і структура основних засобів і нематеріальних активів 
підприємств. Економічна характеристика основних засобів і нематеріальних 
активів. 

Кругообіг основних засобів підприємства. Показники стану, руху та 
ефективності використання основних засобів підприємства. 

Зміст і джерела відтворення основних засобів. Знос і амортизація 
основних засобів. Фізичний знос. Моральний знос. Сутність амортизації. 
Види амортизації та характеристика методів нарахування амортизаційних 
відрахувань. Визначення балансової вартості та її  індексація. Амортизація 
нематеріальних активів. Амортизаційна політика підприємства.  

Капітальні вкладення на відтворення основних засобів на підприємстві. 
Види капітальних вкладень та джерела їх фінансування. Фінансове 
забезпечення ремонту основних засобів. 

 
Тема 6. Організація фінансування оборотних активів  

Сутність, склад та призначення оборотних активів на підприємстві. 
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Принципи організації оборотних активів. Класифікація оборотних активів та 
її значення в діяльності підприємства. Показники стану оборотних активів. 
Показники ефективності використання оборотних активів. Швидкість 
обороту оборотних активів та шляхи її прискорення. Економічний ефект від 
зміни оборотності оборотних активів підприємства. 

Визначення потреби в оборотних активах підприємства. Джерела 
формування оборотних активів. Власний оборотний капітал. Надлишок 
(нестача) власного оборотного капіталу: методи визначення, причини 
виникнення та інструменти регулювання. Позикові та залучені джерела 
формування оборотних активів. Методи їх оптимізації.   

Сутність та призначення нормування оборотних активів на 
підприємстві. Методи нормування оборотних активів. 

 
Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Тема 7. Організація грошових розрахунків підприємств 

Сутність грошових розрахунків в діяльності підприємств. Поняття 
готівкових та безготівкових розрахунків. Принципи організації безготівкових 
розрахунків на підприємствах. 

Порядок відкриття підприємствами рахунків в банках. Призначення та 
порядок відкриття поточних рахунків підприємств. 

Форми здійснення безготівкових розрахунків у господарському обігу. 
Види платіжних документів: призначення та сфери застосування, особливості 
використання. Переваги та недоліки форм безготівкових розрахунків. 

Організація готівкових розрахунків і сфера їх застосування. 
Організація касового господарства. Ліміти та нормативи витрачання 
готівкових коштів. 

Розрахунково-платіжна дисципліна на підприємстві, її зміст та 
значення для забезпечення господарської діяльності. Санкції в системі 
грошових розрахунків і платежів. 

 
Тема 8. Кредитування підприємств 

Економічна сутність кредиту, його функції. Принципи кредитування 
підприємств. Форми та види кредитів. Класифікація кредитів.  

Банківський кредит. Види, характеристика, особливості застосування. 
Порядок та процедура укладання кредитної угоди. Оцінка 
кредитоспроможності позичальника – юридичної особи. Порядок надання та 
погашення кредиту. 

Комерційний (товарний) кредит. Державний кредит. Порядок 
фінансування інвестиційних потреб підприємства за рахунок бюджетних 
позик. Лізинговий кредит та його особливості. Факторинг: сутність та 
переваги застосування. Організація факторингового кредитування. 
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Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 

Необхідність проведення оцінки фінансового стану підприємства. 
Користувачі інформації про фінансовий стан підприємства та особливості 
їхніх запитів. 

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 
Фінансова звітність та характеристика звітних форм. 

Система показників оцінки фінансового стану підприємства: принципи 
побудови, напрями оцінки та економічний зміст ключових показників. 

Характеристика основних сутнісних характеристик фінансового стану 
підприємства. Майновий стан. Платоспроможність підприємства: сутність та 
методи оцінювання. Ознаки фінансової стійкості підприємства, напрями 
діагностики. Ділова активність. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та сфери її 
застосування. 
 

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 
Зміст, мета і завдання фінансового планування. Підсистеми фінансового 

планування. 
Методи фінансового планування та прогнозування: сутність та сфери 

застосування. Інформаційна база фінансового планування. 
Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура 

фінансового плану підприємства. Характеристика основних розділів 
фінансового плану. План доходів і витрат. План грошових активів. Плановий 
баланс підприємства. 

Виконання фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового 
плану.  

Зміст оперативного фінансового плану надходжень і платежів. Його 
призначення, порядок складання та контроль за виконанням. 

 
Тема 11. Фінансова санація підприємства 

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми і фактори виникнення. 
Соціально-економічна сутність банкрутства. Види банкрутства. Стадії 
банкрутства. 

Економіко-правові аспекти санації і банкрутства господарських 
суб'єктів. Фінансова санація за рішенням арбітражного суду. Передумови і 
наслідки банкрутства підприємства. 

Класична модель санації. Санація шляхом реорганізації (реконструкції). 
Сутність та ціль фінансової санації підприємств. Етапи і порядок проведення 
санації. Санаційний аудит. Чиста санація. Порядок погашення балансових 
збитків підприємств. 

Внутрішні резерви і джерела фінансової стабілізації. Зовнішні фінансові 
джерела санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації 
підприємств. Розробка плану санації підприємства. 

 



Розділ 4. 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 – Тематичний план навчальної дисципліни Фінанси підприємств для студентів денної форми 
навчання 

Назва теми  
(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н Назва теми та питання 
семінарського, 

практичного або 
лабораторного заняття К

іл
ьк

іс
ть

 
го

ди
н Завдання самостійної роботи в розрізі 

тем 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 1. Основи фінансів 
підприємств. 
Лекція 1. 
1. Сутність, функції 

фінансів підприємств.  
2. Основи організації 

фінансів підприємств. 
3. Фінансові ресурси 

підприємства та 
джерела їх 
фінансування. 

4. Зміст, завдання та 
організація фінансової 
роботи на 
підприємствах. 

2 

2 

Тема 1. Основи фінансів 
підприємств. 
Практичне заняття 1.  
1. Сутність фінансів 

підприємств. 
2. Функції фінансів 

підприємств. 
3. Основи організації 

фінансів підприємств 
різних форм власності та 
організаційно-правового 
характеру діяльності. 

Практичне заняття 2.  
1. Поняття фінансових 

ресурсів підприємства. 
2. Характеристика 

джерел фінансування. 
3. Організація фінансової 

роботи на 
підприємствах. 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 1 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Сутність і місце фінансів підприємств у 
ринковому господарстві. 

2. Поняття і форми комерційного 
розрахунку. 

3. Еволюція та організаційні основи 
фінансів підприємств. 

4. Особливості організації фінансів 
залежно від форми власності та галузі 
економіки. 

5. Основні напрями підвищення 
ефективності управління фінансами 
підприємств. 

6. Фінансовий механізм підприємства. 
7. Фінансові ресурси і капітал суб'єктів 

господарювання. 

6 
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8. Склад і характеристика основних 

цільових фондів фінансів підприємства. 
9. Склад і характеристика основних 

напрямків фінансової роботи 
підприємства. 

10. Класифікація і характеристика 
фінансових методів і фінансових 
важелів. 

11. Особливості відносин власності на 
підприємствах різних форм власності. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Тема 2. Грошові потоки 
підприємств. 
Лекція 2. 
1. Економічна 

характеристика 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Грошові потоки 
підприємств. 
Практичне заняття 3.  

1. Сутність грошових 
потоків підприємств. 

2. Класифікація грошових 
потоків підприємств за 
видами. 

3. Зовнішні та внутрішні 
фактори впливу на 
формування грошових 
потоків підприємств. 

Практичне заняття 4.  

1. Сутність 
виручки від 
реалізації продукції 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 2 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Доходи підприємства: види, особливості 
формування та відображення у 
фінансовій звітності. 

2. Шляхи оптимізації фінансового 
забезпечення поточної операційної 
діяльності. 

3. Неопераційна діяльність підприємства та її 
вплив на рух грошових коштів і фінансові 
результати. 

4. Організація управління фінансовими 
потоками. 

5. Економічна характеристика і 

6 
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грошових потоків 
підприємств. 

2. Склад і класифікація 
грошових потоків 
підприємств. 

3. Фактори впливу. 
4. Характеристика виручки 

від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг). 

5. Грошові надходження 
від інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

6. Витрати підприємств: 
сутність та 
характеристика видатків.  

 

(товарів, робіт, 
послуг). 
2. Характеристика 
грошових 
надходжень від 
інвестиційної та 
фінансової 
діяльності. 
3. Економічна 
сутність та види 
витрат 
підприємств. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

класифікація грошових надходжень 
підприємств 

6. Методичні основи формування виручки від 
реалізації продукції підприємства. 

7. Методичні підходи при плануванні 
виручки від реалізації продукції. 

8. Оптимізація витрат підприємства. 
9. Режим економії витрат6 характеристика 

та шляхи реалізації. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 

Тема 3. Формування і 
розподіл прибутку. 

Лекція 3. 
1. Економічний зміст, 

функції та значення 
прибутку. 

2. Формування прибутку та 
його склад. Методи 
визначення прибутку. 

3. Розподіл та 
використання прибутку 
підприємств. 

4. Економічна 
рентабельність 
підприємства та 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Формування і 
розподіл прибутку. 
Практичне заняття 5.  

1. Економічна сутність та 
значення прибутку. 

2. Функції та класифікація 
прибутку. 

3. Процес формування 
прибутку та його склад.  

Практичне заняття 6. 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 3 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Особливості розрахунку фінансових 
результатів діяльності підприємства за 
формами фінансової звітності зразка 2013 
року. 

2. Напрямки ефективного використання 
чистого прибутку як джерела зростання 
власних фінансових ресурсів підприємства. 

6 



13 

 
показники, що її 
характеризують. 

1. Методи визначення 
прибутку. 

2. Механізм розподілу та 
напрями використання 
прибутку підприємств. 

3. Показники 
рентабельності за 
сферами застосування. 

 3. Порядок оцінки фінансових результатів 
діяльності підприємства (прибутків, 
збитків). 

4. Виплата дивідендів та дивідендна політика 

підприємства у формуванні відносин між 
підприємством і його власниками. 

5. Вплив дивідендної політики акціонерного 
товариства на ринкову вартість акцій. 

6. Резерви росту прибутку підприємства. 
7. Маржинальний аналіз та інші 

інструменти управління прибутком 
сучасного підприємства 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 4. Оподаткування 
підприємств. 

Лекція 4. 
1. Система 

оподаткування 
підприємств: 
визначення,  функції та 
характеристика 
основних видів. 

2. Види податків та 
особливості їх впливу 
на фінансово-
господарську 
діяльність 
підприємств. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Оподаткування 
підприємств. 
Практичне заняття 7.  

1. Характеристика 
оподаткування 
діяльності підприємств. 

2. Системи оподаткування 
фінансово-
господарської 
діяльності підприємств. 

3. Види податків та зборів, 
що сплачують 
підприємства. 

4. Податкове 
навантаження та методи 
його послаблення. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 4 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Прямі і непрямі податки (обов'язкові 
платежі) - порядок нарахування і 
стягнення. 

2. Проблеми та шляхи оптимізації 
податкового навантаження підприємств в 
Україні. 

3. Порядок визначення прибутку як об'єкта 
оподаткування. 

4. Податок на додану вартість та особливості 
визначення податкових зобов'язань 

4 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
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3. Податкове планування 

як метод оптимізації 
оподаткування 
підприємства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємств. 
5. Порядок оподаткування підприємств в 

країнах СНД та Європейського 
співтовариства. 

6. Проблеми збалансування інтересів в системі 
оподаткування підприємств в Україні. 

7.  Основні напрями удосконалення 
системи оподаткування підприємств в 
Україні. 

8.  Проблеми оптимізації податкового 
тягаря. 

9.  Єдиний фіксований податок: переваги й 
недоліки. 

10. Механізм впливу ПДВ на результати 
господарсько-фінансової діяльності 
підприємств. 

11. Взаємовідносини підприємств з 
цільовими державними фондами.  

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 5. Фінансове 
забезпечення відтворення 
основних засобів і 
нематеріальних активів. 

Лекція 5. 

1. Склад і структура 
основних засобів і 

2 

 

 

2 

Тема 5. Фінансове 
забезпечення відтворення 
основних засобів і 
нематеріальних активів. 
Практичне заняття 8.  

1. Характеристика та 
класифікація основних 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 5 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Основні засоби підприємства: аналіз 
стану, динаміки руху та ефективності 
використання. 

2. Амортизація як інструмент оптимізації 

6 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
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нематеріальних активів 
підприємств. 

2. Знос основних засобів. 
3. Амортизація основних 

засобів і нематеріальних 
активів. 

4. Сутність та значення 
реальних інвестицій в 
процесі відтворення 
основних засобів. 

5. Види реальних 
інвестицій. 

6. Ремонт основних засобів 
та його фінансове 
забезпечення. 

засобів і нематеріальних 
активів підприємств. 

2. Види зносу основних 
засобів. 

3. Форми та методи 
амортизації основних 
засобів і нематеріальних 
активів. 

Практичне заняття 9.  

1. Призначення реальних 
інвестицій в процесі 
відтворення основних 
засобів. 

2. Класифікація реальних 
інвестицій. 

3. Види ремонту основних 
засобів та його 
фінансове забезпечення. 

 

 

2 

 

 

 

інтересів держави та виробника. 
3. Фінансові джерела простого і розширеного 

відтворення необоротних активів та 
оптимізація їх співвідношення. 

4. Політика формування необоротних активів 
та визначення потреби у них. 

5. Оптимізація складу основних засобів та 
оцінка їх вартості. 

6. Оцінка ефективності використання 
основних засобів. 

7. Лізинг як ефективний засіб інвестиційної 
діяльності підприємства. 

8. Сучасна інвестиційна політика: проблеми та 
напрямки розвитку. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 6. Організація 
фінансування оборотних 
активів. 

Лекція 6. 

1. Сутність та значення 
оборотних активів в 

2 

 

2 

Тема 6. Організація 
фінансування оборотних 
активів. 
Практичне заняття 10.  

1. Призначення оборотних 
активів в фінансово-
господарській 
діяльності. 

2. Види оборотних активів. 
3. Характеристика джерел 

фінансування оборотних 
активів. 

Практичне заняття 11.  

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 6 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Оборотні активи підприємств та 
оптимізація їх складу і розміру. 

2. Оптимізація чистого оборотного капіталу 
підприємства та управління дебіторською і 
кредиторською заборгованістю. 

3. Управління дебіторською заборгованістю, її 
оцінка, регулювання та класифікація. 

6 
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фінансово-господарській 
діяльності. 

2. Класифікація оборотних 
активів. 

3. Джерела фінансування 
оборотних активів. 

4. Методи визначення 
потреби в оборотних 
активах. 

5. Нормування окремих 
елементів оборотних 
активів. 

6. Ефективність 
використання оборотних 
активів. 

1. Методи обчислення 
потреби в оборотних 
активах. 

2. Нормування окремих 
елементів оборотних 
активів. 

3. Показники 
ефективності 
використання 
оборотних активів. 

4. Аналіз стану та ефективності використання 
оборотних активів підприємства.. 

5. Методи нормування оборотних активів як 
інструмент для забезпечення ритмічності 
виробництва та реалізації продукції. 

6. Джерела формування оборотних активів 
та шляхи їх оптимізації. 

7. Напрями підвищення ефективності 
використання оборотних активів 
підприємства. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 

Усього 1 модуль 12  22  34 

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 7. Організація 
грошових розрахунків 
підприємств. 
1. Сутність організації та 

значення грошових 
розрахунків у діяльності 
підприємств. 

2. Порядок відкриття 
підприємствами 
рахунків у банку. 

3. Форми безготівкових 
розрахунків. 

4. Розрахунково-платіжна 
дисципліна, її зміст і 

 

 

Тема 7. Організація 
грошових розрахунків 
підприємств. 
Практичне заняття 12. 

1. Економічна сутність та 
значення грошових 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 7 дистанційного 
курсу. 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Характеристика особливостей і умов 
застосування різних форм організації 
безготівкових розрахунків. 

2. Регулювання готівкових розрахунків і 
касової дисципліни. 

3. Безготівкові розрахунки - сутність, 
принципи, сфера застосування. 

4. Основні форми безготівкових розрахунків 

2 
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значення для 
забезпечення 
господарської 
діяльності. 

 

розрахунків у діяльності 
підприємств. 

2. Процедура відкриття 
підприємствами 
рахунків у банку. 

3. Форми і види 
безготівкових 
розрахунків. 

Практичне заняття 13. 
1. Регулювання 
готівкових 
розрахунків. 

2. Організація касового 
господарства. 

3. Зміст і значення 
розрахунково-платіжної 
дисципліни для 
забезпечення фінансово-
господарської 
діяльності підприємств. 

 

 

 

 

та їх характеристика. 
5. Готівкові розрахунки, касова дисципліна 

на підприємствах. 
6. Розрахунково-платіжна дисципліна та 

санкції за її порушення. 
7. Види банківських рахунків та порядок їх 

відкриття. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 

Тема 8. Кредитування 
підприємств. 
Лекція 7. 

1. Сутність кредиту та 
необхідність його 
залучення. 

2. Форми та види кредитів, 
які використовуються у 
господарській діяльності 
підприємств. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Кредитування 
підприємств. 
Практичне заняття 14.  

1. Економічна сутність 
кредиту та його 
значення в діяльності 
підприємств. 

2. Класифікація кредитів, 
які використовуються у 
господарській 
діяльності підприємств. 

2 

2 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 8 дистанційного 
курсу. 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань  

1. Принципи і правові засади кредитних 
відносин між підприємствами і 
банківською сферою. 

2. Банківські послуги кредитного характеру 

4 
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3. Порядок виникнення 

кредитних відносин. 
4. Кредитна угода та 

порядок погашення 
кредиту. 

 3. Характеристика 
кредитних відносин 
підприємств. 

4. Порядок укладання 
кредитної угоди. 

5. Види забезпечення 
банківського кредиту та 
прядок його погашення. 

та особливості і проблеми їх 
використання підприємствами України. 

3. Організаційно-правові аспекти емісії 
корпоративних облігацій. 

4. Лізинговий кредит - правові основи і 
практика застосування в Україні. 

5. Кредитно-гарантійні послуги банку в 
системі розрахунково-платіжних 
відносин підприємства. 

6. Обґрунтування ефективних виборів 
договірних умов банківського 
кредитування. 

7. Особливості обліку і оподаткування 
лізингових операцій. 

8. Операції банків з векселями в системі 
кредитування підприємств. 

9. Методи і критерії оцінки фінансового 
стану підприємства-позичальника. 

10. Кредитний рейтинг підприємств та 
методика його визначення. 

11. Порядок отримання і погашення 
банківського кредиту. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 9. Оцінка 
фінансового стану 
підприємства. 

2 

 

2  

Тема 9. Оцінка 
фінансового стану 
підприємства. 

4 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 9 дистанційного 
курсу.  

6 
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Лекція 8. 

1. Сутність фінансового 
стану підприємства. 

2. Необхідність і значення 
оцінки фінансового 
стану підприємства. 

3. Інформаційне 
забезпечення оцінки 
фінансового стану 
підприємства. 

4. Сутність ліквідності та 
платоспроможності 
підприємства. 

5. Фінансова стійкість 
підприємства, її сутність. 

6. Системи показників 
оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 15. 

1. Економічний зміст 
поняття «фінансовий 
стан» підприємства. 

2. Мета та завдання оцінки 
фінансового стану 
підприємства. 

3. Інформаційні джерела 
для оцінки фінансового 
стану підприємства. 

Практичне заняття 16.  

1. Сутність 
платоспроможності 
підприємства. 

2. Характеристика 
фінансової стійкості 
підприємства, її види. 

3. Методика розрахунку 
показників оцінки 
фінансового стану 
підприємства. 

 

 

 

 

 

 

2 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Рентабельність: економічний зміст та 
динаміка на підприємствах основних 
галузей економіки. 

2. Система методів оцінки фінансового 
стану підприємства в умовах 
становлення ринкових відносин. 

3. Методи і напрямки комплексного 
фінансового аналізу підприємства. 

4. Методи і показники оцінки потенційної 
платоспроможності підприємства. 

5. Показники абсолютної і відносної 
прибутковості підприємства та порядок 
їх визначення. 

6. Фінансовий контролінг - сутність, 
завдання, методи. 

7. Сучасні методи контролінгу та аналізу 
(аналіз точки беззбитковості, 
бенчмаркінг, вартісний аналіз, 
портфельний аналіз, АВС-аналіз). 

8. Методика аналізу прибутковості 
виробництва і реалізації продукції. 

9. Рейтингова оцінка підприємств. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Тема 10. Фінансове 
планування на 
підприємствах. 

2 

 

 

Тема 10. Фінансове 
планування на 
підприємствах. 

4 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 10 дистанційного 
курсу.  

4 
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Лекція 9. 

1. Зміст і завдання 
фінансового планування. 

2. Методи фінансового 
планування. 

3. Фінансовий план як 
складова частина бізнес-
плану. 

4. Зміст оперативного 
фінансового плану 
надходження коштів і 
здійснення платежів. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 17.  

1. Необхідність та 
призначення 
фінансового 
планування. 

2. Методи та прийоми 
фінансового 
планування. 

3. Місце фінансового 
плану у системі бізнес-
планування діяльності 
підприємств. 

Практичне заняття 18. 

1. Розробка фінансової 
стратегії. 

2. Зміст бюджетування на 
підприємстві, види 
бюджетів. 

3. Види оперативних 
фінансових планів. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансове планування на підприємстві: 
зміст та напрямки розвитку в сучасних 
економічних умовах. 

2. Фінансовий план підприємства: 
структура, методика і послідовність 
розрахунків. 

3. Фінансове обґрунтування бізнес-планів. 
4. Стратегічне планування на підприємстві 

як засіб антикризового стратегічного 
управління. 

5. Система планових бюджетів як засіб 
ефективного поточного фінансового 
планування. 

6.  Планування на підприємствах державної 
форми власності. 

7. Особливості  планування  діяльності  
неприбуткових  підприємств і 
організацій. 

8. Бюджетування на підприємствах: 
переваги та недоліки. 

9. Методи обґрунтування фінансової 
стратегії на основі матричного підходу. 

10. Роль і значення оперативного 
фінансового планування в фінансовій 
діяльності підприємства.  

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
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викладачем за темою. 

Тема 11. Фінансова санація 
підприємства. 
Лекція 10. 
 

1. Фінансова криза на 
підприємстві та причини 
її виникнення.  

2. Причини та наслідки 
банкрутства 
підприємства.  

3. Класична модель санації. 
4. Економічний зміст та 

порядок проведення 
фінансової санації. 

5. Мобілізація внутрішніх 
фінансових джерел 
санації. 

6. План фінансової санації 
підприємства. 

 

2 

 

2 

Тема 11. Фінансова 
санація підприємства. 
Практичне заняття 19.  

1. Сутність та види 
фінансової кризи на 
підприємстві та причини 
її виникнення.  

2. Фактори виникнення та 
наслідки розгортання 
банкрутства 
підприємства.  

3. Характеристика 
класичної моделі 
санації. 

Практичне заняття 20.  

1. Порядок проведення 
фінансової санації. 

2. Механізм мобілізації 
внутрішніх фінансових 
джерел санації. 

3. Розробка плану 
фінансової санації 
підприємства. 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 11 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Зовнішні і внутрішні фактори кризового 
стану і фінансової неспроможності 
підприємств. 

2. Управління процедурою банкрутства. 
3. Фінансові джерела санації (фінансового 

оздоровлення) підприємства. 
4. Критерії результативності санації 

(фінансового оздоровлення) 
підприємства. 

5. Фінансова реструктуризація в системі 
заходів фінансового оздоровлення. 

6. Реорганізація підприємства як засіб 
фінансової санації - можливості і 
проблеми. 

7.  Система антикризового управління як 
засіб протидії небажаному 
банкрутству. 

8.  Методи діагностики банкрутства. 
9.  Економічна сутність санації і порядок 

її проведення. 

2 
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10.  Розробка проекту фінансового 

оздоровлення підприємства. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Усього 2 модуль 8  18  26 

Разом 20  40  60 

 
 
Таблиця 4.2 – Тематичний план навчальної дисципліни Фінанси підприємств для студентів заочної форми 
навчання 

Назва теми  
(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н Назва теми та питання 
семінарського, 

практичного або 
лабораторного заняття К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Завдання самостійної роботи в розрізі тем 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 1. Основи фінансів 
підприємств. 
Лекція 1. 
1. Сутність, функції 

фінансів підприємств.  
2. Основи організації 

фінансів підприємств. 
3. Фінансові ресурси 

підприємства та 

2 

2 

  Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 1 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Сутність і місце фінансів підприємств у 
ринковому господарстві. 

2. Поняття і форми комерційного 
розрахунку. 

3. Еволюція та організаційні основи 
фінансів підприємств. 

2 
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джерела їх 
фінансування. 

4. Зміст, завдання та 
організація фінансової 
роботи на 
підприємствах. 

4. Особливості організації фінансів 
залежно від форми власності та галузі 
економіки. 

5. Основні напрями підвищення 
ефективності управління фінансами 
підприємств. 

6. Фінансовий механізм підприємства. 
7. Фінансові ресурси і капітал суб'єктів 

господарювання. 
8. Склад і характеристика основних 

цільових фондів фінансів підприємства. 
9. Склад і характеристика основних 

напрямків фінансової роботи 
підприємства. 

10. Класифікація і характеристика 
фінансових методів і фінансових 
важелів. 

11. Особливості відносин власності на 
підприємствах різних форм власності. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Тема 2. Грошові потоки 
підприємств. 
1. Економічна 

характеристика 

 

 

 

 

 

  Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 2 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Доходи підприємства: види, особливості 
формування та відображення у 
фінансовій звітності. 
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грошових потоків 
підприємств. 

2. Склад і класифікація 
грошових потоків 
підприємств. 

3. Фактори впливу. 
4. Характеристика 

виручки від реалізації 
продукції (товарів, 
робіт, послуг). 

5. Грошові надходження 
від інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

6. Витрати підприємств: 
сутність та 
характеристика 
видатків.  

 

2. Шляхи оптимізації фінансового 
забезпечення поточної операційної 
діяльності. 

3. Неопераційна діяльність підприємства та її 
вплив на рух грошових коштів і фінансові 
результати. 

4. Організація управління фінансовими 
потоками. 

5. Економічна характеристика і 
класифікація грошових надходжень 
підприємств 

6. Методичні основи формування виручки від 
реалізації продукції підприємства. 

7. Методичні підходи при плануванні 
виручки від реалізації продукції. 

8. Оптимізація витрат підприємства. 
9. Режим економії витрат6 характеристика 

та шляхи реалізації. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Тема 3. Формування і 
розподіл прибутку. 
Лекція 2. 

1. Економічний 
зміст, функції та 
значення прибутку. 
2. Формування 
прибутку та його 
склад. Методи 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Формування і 
розподіл прибутку. 
Практичне заняття 1.  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 3 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Особливості розрахунку фінансових 
результатів діяльності підприємства за 
формами фінансової звітності зразка 2013 

4 
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визначення 
прибутку. 
3. Розподіл та 
використання 
прибутку 
підприємств. 
4. Економічна 
рентабельність 
підприємства та 
показники, що її 
характеризують. 

1. Економічна сутність та 
значення прибутку. 

2. Функції та класифікація 
прибутку. 

3. Процес формування 
прибутку та його склад.  

4. Методи визначення 
прибутку. 

5. Механізм розподілу та 
напрями 
використання 
прибутку 
підприємств. 

6. Показники 
рентабельності за 
сферами 
застосування. 

 

 

 

 

 

 

року. 
2. Напрямки ефективного використання 

чистого прибутку як джерела зростання 
власних фінансових ресурсів підприємства. 

3. Порядок оцінки фінансових результатів 
діяльності підприємства (прибутків, 
збитків). 

4. Виплата дивідендів та дивідендна політика 
підприємства у формуванні відносин між 
підприємством і його власниками. 

5. Вплив дивідендної політики акціонерного 
товариства на ринкову вартість акцій. 

6. Резерви росту прибутку підприємства. 
7. Маржинальний аналіз та інші 

інструменти управління прибутком 
сучасного підприємства 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 4. Оподаткування 
підприємств. 

1. Система 
оподаткування 
підприємств: 
визначення,  функції 
та характеристика 
основних видів. 
2. Види податків та 
особливості їх 
впливу на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 4 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Прямі і непрямі податки (обов'язкові 
платежі) - порядок нарахування і 
стягнення. 

2. Проблеми та шляхи оптимізації 
податкового навантаження підприємств в 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
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фінансово-
господарську 
діяльність 
підприємств. 
3. Податкове 
планування як метод 
оптимізації 
оподаткування 
підприємства.  

Україні. 
3. Порядок визначення прибутку як об'єкта 

оподаткування. 
4. Податок на додану вартість та особливості 

визначення податкових зобов'язань 
підприємств. 

5. Порядок оподаткування підприємств в 
країнах СНД та Європейського 
співтовариства. 

6. Проблеми збалансування інтересів в системі 
оподаткування підприємств в Україні. 

7.  Основні напрями удосконалення 
системи оподаткування підприємств в 
Україні. 

8.  Проблеми оптимізації податкового 
тягаря. 

9.  Єдиний фіксований податок: переваги й 
недоліки. 

10. Механізм впливу ПДВ на результати 
господарсько-фінансової діяльності 
підприємств. 

11. Взаємовідносини підприємств з 
цільовими державними фондами.  

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 5. Фінансове 
забезпечення відтворення 
основних засобів і 
нематеріальних активів. 

 Тема 5. Фінансове 
забезпечення відтворення 
основних засобів і 
нематеріальних активів. 

2 

 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 5 дистанційного 
курсу.  

 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53096#q3
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1. Склад і 
структура основних 
засобів і 
нематеріальних 
активів підприємств. 
2. Знос основних 
засобів. 
3. Амортизація 
основних засобів і 
нематеріальних 
активів. 
4. Сутність та 
значення реальних 
інвестицій в процесі 
відтворення 
основних засобів. 

5. Види реальних 
інвестицій. 

6. Ремонт основних 
засобів та його 
фінансове 
забезпечення. 

Практичне заняття 2.  

1. Характеристика та 
класифікація основних 
засобів і 
нематеріальних активів 
підприємств. 

2. Види зносу основних 
засобів. 

3. Форми та методи 
амортизації основних 
засобів і 
нематеріальних активів. 

4. Призначення реальних 
інвестицій в процесі 
відтворення основних 
засобів. 

5. Види ремонту 
основних засобів та 
його фінансове 
забезпечення. 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Основні засоби підприємства: аналіз 
стану, динаміки руху та ефективності 
використання. 

2. Амортизація як інструмент оптимізації 
інтересів держави та виробника. 

3. Фінансові джерела простого і розширеного 
відтворення необоротних активів та 
оптимізація їх співвідношення. 

4. Політика формування необоротних активів 
та визначення потреби у них. 

5. Оптимізація складу основних засобів та 
оцінка їх вартості. 

6. Оцінка ефективності використання 
основних засобів. 

7. Лізинг як ефективний засіб інвестиційної 
діяльності підприємства. 

8. Сучасна інвестиційна політика: проблеми та 
напрямки розвитку. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 6. Організація 
фінансування оборотних 
активів. 

1. Сутність та 
значення оборотних 
активів в фінансово-

   Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 6 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Оборотні активи підприємств та оптимізація 
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господарській 
діяльності. 
2. Класифікація 
оборотних активів. 
3. Джерела 
фінансування 
оборотних активів. 
4. Методи 
визначення потреби 
в оборотних 
активах. 
5. Нормування 
окремих елементів 
оборотних активів. 
6. Ефективність 
використання 
оборотних активів. 

їх складу і розміру. 
2. Оптимізація чистого оборотного капіталу 

підприємства та управління дебіторською і 
кредиторською заборгованістю. 

3. Управління дебіторською заборгованістю, її 
оцінка, регулювання та класифікація. 

4. Аналіз стану та ефективності використання 
оборотних активів підприємства.. 

5. Методи нормування оборотних активів як 
інструмент для забезпечення ритмічності 
виробництва та реалізації продукції. 

6. Джерела формування оборотних активів 
та шляхи їх оптимізації. 

7. Напрями підвищення ефективності 
використання оборотних активів 
підприємства. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Усього 1 модуль 4  4  8 

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Тема 7. Організація 
грошових розрахунків 
підприємств. 

1. Сутність 
організації та 
значення грошових 
розрахунків у 

 

 

  Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 7 дистанційного 
курсу. 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Характеристика особливостей і умов 
застосування різних форм організації 
безготівкових розрахунків. 

2. Регулювання готівкових розрахунків і 

2 



29 

 
діяльності 
підприємств. 
2. Порядок 
відкриття 
підприємствами 
рахунків у банку. 
3. Форми 
безготівкових 
розрахунків. 
4. Розрахунково-
платіжна 
дисципліна, її зміст і 
значення для 
забезпечення 
господарської 
діяльності. 

 

касової дисципліни. 
3. Безготівкові розрахунки - сутність, 

принципи, сфера застосування. 
4. Основні форми безготівкових розрахунків 

та їх характеристика. 
5. Готівкові розрахунки, касова дисципліна 

на підприємствах. 
6. Розрахунково-платіжна дисципліна та 

санкції за її порушення. 
7. Види банківських рахунків та порядок їх 

відкриття. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 

Тема 8. Кредитування 
підприємств. 

1. Сутність 
кредиту та 
необхідність його 
залучення. 
2. Форми та види 
кредитів, які 
використовуються у 
господарській 
діяльності 
підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виконати завдання для самопідготовки 
та самоконтролю до теми 8 дистанційного 
курсу. 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань  

1. Принципи і правові засади кредитних 
відносин між підприємствами і 
банківською сферою. 

2. Банківські послуги кредитного характеру 
та особливості і проблеми їх 
використання підприємствами України. 

3. Організаційно-правові аспекти емісії 

4 
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3. Порядок 
виникнення 
кредитних відносин. 

4. Кредитна угода та 
порядок погашення 
кредиту. 

корпоративних облігацій. 
4. Лізинговий кредит - правові основи і 

практика застосування в Україні. 
5. Кредитно-гарантійні послуги банку в 

системі розрахунково-платіжних 
відносин підприємства. 

6. Обґрунтування ефективних виборів 
договірних умов банківського 
кредитування. 

7. Особливості обліку і оподаткування 
лізингових операцій. 

8. Операції банків з векселями в системі 
кредитування підприємств. 

9. Методи і критерії оцінки фінансового 
стану підприємства-позичальника. 

10. Кредитний рейтинг підприємств та 
методика його визначення. 

11. Порядок отримання і погашення 
банківського кредиту. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 9. Оцінка фінансового 
стану підприємства. 

1. Сутність 
фінансового стану 
підприємства. 
2. Необхідність і 
значення оцінки 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 9. Оцінка 
фінансового стану 
підприємства. 
Практичне заняття 3. 

2 

 

2 

Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 9 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Рентабельність: економічний зміст та 
динаміка на підприємствах основних 

6 
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фінансового стану 
підприємства. 
3. Інформаційне 
забезпечення оцінки 
фінансового стану 
підприємства. 
4. Сутність 
ліквідності та 
платоспроможності 
підприємства. 
5. Фінансова 
стійкість 
підприємства, її 
сутність. 

6. Системи показників 
оцінювання. 

 

 

 

 

1. Економічний зміст 
поняття «фінансовий 
стан» підприємства. 

2. Мета та завдання 
оцінки фінансового 
стану підприємства. 

3. Інформаційні джерела 
для оцінки фінансового 
стану підприємства. 

4. Сутність 
платоспроможності 
підприємства. 

5. Характеристика 
фінансової стійкості 
підприємства, її види. 

 

галузей економіки. 
2. Система методів оцінки фінансового 

стану підприємства в умовах 
становлення ринкових відносин. 

3. Методи і напрямки комплексного 
фінансового аналізу підприємства. 

4. Методи і показники оцінки потенційної 
платоспроможності підприємства. 

5. Показники абсолютної і відносної 
прибутковості підприємства та порядок 
їх визначення. 

6. Фінансовий контролінг - сутність, 
завдання, методи. 

7. Сучасні методи контролінгу та аналізу 
(аналіз точки беззбитковості, 
бенчмаркінг, вартісний аналіз, 
портфельний аналіз, АВС-аналіз). 

8. Методика аналізу прибутковості 
виробництва і реалізації продукції. 

9. Рейтингова оцінка підприємств. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем за темою. 
Тема 10. Фінансове 
планування на 
підприємствах. 

1. Зміст і завдання 
фінансового 
планування. 

 

 

 

 

 

 

 

  Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 10 дистанційного 
курсу.  

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Фінансове планування на підприємстві: 
зміст та напрямки розвитку в сучасних 

4 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a1
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2. Методи 
фінансового 
планування. 
3. Фінансовий 
план як складова 
частина бізнес-
плану. 

4. Зміст оперативного 
фінансового плану 
надходження коштів 
і здійснення 
платежів. 

 

 

 

економічних умовах. 
2. Фінансовий план підприємства: 

структура, методика і послідовність 
розрахунків. 

3. Фінансове обґрунтування бізнес-планів. 
4. Стратегічне планування на підприємстві 

як засіб антикризового стратегічного 
управління. 

5. Система планових бюджетів як засіб 
ефективного поточного фінансового 
планування. 

6.  Планування на підприємствах державної 
форми власності. 

7. Особливості  планування  діяльності  
неприбуткових  підприємств і 
організацій. 

8. Бюджетування на підприємствах: 
переваги та недоліки. 

9. Методи обґрунтування фінансової 
стратегії на основі матричного підходу. 

10. Роль і значення оперативного 
фінансового планування в фінансовій 
діяльності підприємства.  

Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Тема 11. Фінансова санація 
підприємства. 

   Виконати завдання для самопідготовки та 
самоконтролю до теми 11 дистанційного 
курсу.  

2 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=53151#a4
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7. Фінансова криза на 

підприємстві та причини 
її виникнення.  

8. Причини та наслідки 
банкрутства 
підприємства.  

9. Класична модель санації. 
10. Економічний зміст та 

порядок проведення 
фінансової санації. 

11. Мобілізація внутрішніх 
фінансових джерел 
санації. 

12. План фінансової санації 
підприємства. 

 

Тематика індивідуальних аналітичних  
навчально-дослідних завдань 

1. Зовнішні і внутрішні фактори кризового 
стану і фінансової неспроможності 
підприємств. 

2. Управління процедурою банкрутства. 
3. Фінансові джерела санації (фінансового 

оздоровлення) підприємства. 
4. Критерії результативності санації 

(фінансового оздоровлення) 
підприємства. 

5. Фінансова реструктуризація в системі 
заходів фінансового оздоровлення. 

6. Реорганізація підприємства як засіб 
фінансової санації - можливості і 
проблеми. 

7.  Система антикризового управління як 
засіб протидії небажаному 
банкрутству. 

8.  Методи діагностики банкрутства. 
9.  Економічна сутність санації і порядок 

її проведення. 
10.  Розробка проекту фінансового 

оздоровлення підприємства. 
Опрацювати матеріали, рекомендовані 
викладачем за темою. 

Усього 2 модуль   2  2 
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Разом 4  6  10 

 
 



Розділ 5. 
Система оцінювання знань студентів 

 

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на 
навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються 
за допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 
(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. Так 
як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» передбачено виконання двох поточних 
модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний контроль 
визначається як середньоарифметична за формулою: 

(М1+М2)/2,                                                              (1) 
де М1, М2 – оцінки у балах, одержані студентом за виконання поточної 

модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2, відповідно. 
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 
додаються бали – коефіцієнт мотивації (10 % від загальної підсумкової 
оцінки). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними  всіх 
видів навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом 
підготовки студентів і робочою навчальною програмою з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» незалежно від результатів виконання.  

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємств» здійснюється у формі екзамену. Розподіл 100 балів за 
формами контролю здійснюється з використанням коефіцієнтів 
співвідношення балів за поточну успішність і здачу екзамену, які, відповідно, 
становлять 0,6 і 0,4, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 
перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів (таблиця 5).   

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 
дисципліни Фінанси підприємств 
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6). Відвідування занять (2 бали); 
захист домашнього завдання (2 бали); обговорення 
матеріалу практичних занять (2 бали); виконання 
навчальних завдань (2 бали); доповіді з рефератами та 
їх обговорення (2 бали); тестування (10 балів); поточна 
модульна робота (10 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 7-11) Відвідування занять (2 бали); 
захист домашнього завдання (2 бали); обговорення 
матеріалу практичних занять (2 бали); виконання 
навчальних завдань (2 бали); доповіді з рефератами та 
їх обговорення (2 бали); тестування (10 балів); поточна 
модульна робота (10 балів) 

30 
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Поточне оцінювання 60 

Екзамен 40 

Разом  100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 
результатами вивчення навчальної дисципліни Фінанси підприємств 
 

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 проведення 
повторного підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 
проведенням підсумкового контролю 

 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Основні: 
1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. 

вивч. дисципліни] / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. 
Михайленко – [3-тє вид., виправ. і доповн.]. – Київ : Знання-Прес, 
2009. – 300 с. 

2. Бедринець М. Д. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. Д. 
Бедринець, Л. П. Довгань. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2018. – 292 
с. 

3. Зянько В.В. Фінанси підприємств: навч. посібник / В. В. Зянько, В. Г. 
Фурік, І. М. Вальдшмід. – Вінниця : ВНТУ. – 2016. – 126 с. 

4. Сидоренко-Мельник Г. М. Фінанси підприємств : навчально – 
методичний посібник  для самостійного вивчення дисципліни 
«Фінанси підприємств» для студентів напрямів підготовки 6.030508, 
6.030508і «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси»), 6.030508., 
6.030508.і  «Фінанси і кредит» (ППС «Банківська справа»), 6.030509, 
6.030509і «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=84628&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=84628&displayformat=dictionary
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6.030503 «Міжнародна економіка» / Г. М. Сидоренко-Мельник, О. М. 
Семенова – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 126 с. 

5. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. 
Д. Буряк та ін..; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 
8-те вид., перероб. та допов. – Київ : Вид-во КНЕУ, 2016. – 519 с. 

Додаткові: 
6. Данілов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. 

посібник /  О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко – Київ : Центр учбової літ-ри, 
2011. – 256 с. 

7. Зятковський I. В. Фiнанси підприємств : навч. посiбник / I. В. 
Зятковський  – 2-ге вид., перероб. та доп . – Київ : Кондор, 2003. – 364 
с. 

8. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник / О. О. 
Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2013. 
– 504 с. 

9. Фінанси підприємств : тести, задачі, методичні рекомендації : навч. 
посібник / за ред. В. З. Потій. – Київ : Вид-во КНЕУ, 2005. – 244 с. 

10. Фінанси підприємств : навч. посібник / за ред. Г.Г. Кiрейцев . – 2-ге 
вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2002. – 268 с. 

11. Фінанси підприємств: За модульною системою навчання : теоретично 
практичний посібник / В. П. Шило; С. Б. Iльiна; С. С. Доровська; В. В. 
Барабанова. – Київ : Професіонал, 2006. – 288 с. 

12. Фінанси підприємств : навч. посібник / за ред. В. З. Потiй ; Н. Д. Бабяк 
; Г. Ю. Жолнерчик ; [та iн.]. – Київ : Вид-во КНЕУ, 2005. – 244 с.  

13. Фінанси підприємств : навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. 
Висоцької. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 440 с. 

14. Фінанси підприємств : тести, задачі, методичні рекомендації : навч. 
посібник / за ред. В. З. Потій. – Київ : Вид-во КНЕУ, 2005. – 244 с. 

15. Фінанси підприємств: За модульною системою навчання : теоретично 
практичний посібник / В. П. Шило; С. Б. Iльiна; С. С. Доровська; В. В. 
Барабанова. – К. : Професіонал , 2006. – 288 с. 

 
Розділ 7.  

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 
 

Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 
продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації з використанням Power 

Point. Дистанційний курс на платформі Moodle. 

Тестовий контроль із застосуванням програми Open test. 
Програмні продукти: «Project expert 7.19» (доступний в ПУЕТ); модуль 
«Фінанси підприємств» системи «Галактика»; «Альт-Финансы 1.5»; «АФСП 
2.2». 


