
Фінанси підприємств 
 
Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи базових знань 

з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування 
фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності 
підприємств. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності й функцій 
фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації 
фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння 
методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації 
підприємств. 

Компетентності:*  
Загальні:  
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність працювати в команді.  
Здатність працювати автономно.  
Здатність бути критичним та самокритичним.  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
Фахові (спеціальні): 
Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 
стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в 
економіці.  

Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-
економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування.  

Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 
діяльності суб’єктів господарювання.  

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 
аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 
суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 
діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

Програмні результати навчання: 
1. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

2. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємства різних 
організаційно-правових форм власності. 

3. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

Програма навчальної дисципліни: 
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. Обігові кошти. 
Тема 7. Кредитування підприємств. 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств. 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах. 
Тема 11. Фінансова санація підприємств. 
Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 90 год 
Кількість кредитів 3 
Форма семестрового контролю залік 


