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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 
Назва навчальної дисципліни Фінанси підприємств 
Назва структурного підрозділу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  
Контактні дані розробників, які 
залучені до викладання 

Викладач: Бражник Людмила, к.е.н., доцент 
Контакти: 15 каб. (деканат факультету обліку та фінансів)  
e-mail: liudmyla.brazhnyk@pdaa.edu.ua 
тел. +380503051996,  
сторінка викладача: 
https://www.pdaa.edu.ua/people/brazhnyk-lyudmyla-vasylivna 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування  
Попередні умови для вивчення 
навчальної дисципліни 

дисципліни гуманітарного фундаментально-прикладного 
блоку 

 
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: 
інтегральна  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час 

професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю 
й невизначеністю умов. 

загальні: 
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК03. Здатність працювати в команді.  
ЗК04. Здатність працювати автономно.  
ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.  
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
фахові: 
СК01. 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.  

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-
економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування.  

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 
метою прийняття управлінських рішень.  

СК08. 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: 
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 



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

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх 
розподілу та контролю використання на рівні підприємства різних організаційно-правових 
форм власності. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

Методи навчання: МН 1 Словесні методи (лекція); МН 2 Наочні методи 
(демонстрування, спостереження); МН 3 Практичні методи (практичні роботи, робота з 
навчально-методичною літературою); МСМ 2 Методи стимулювання і мотивації обов’язку й 
відповідальності; МНК 1 Методи усного контролю (усне опитування, обговорення теоретичних 
питань); МНК 2 Методи письмового контролю (контрольна робота, письмове виконання 
практичних завдань, розв’язування тестів); МНІ 4 Комп’ютерні і мультимедійні методи 
(використання мультимедійних презентацій, дистанційне навчання). 

 
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. 
 

  



Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: робоча 
програма навчальної дисципліни, презентація 

 
Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання.  
Критерії успішного опанування програмних результатів навчання  

Програмні 
результати навчання 

Відсоток у підсумковій оцінці з 
навчальної дисципліни, % 

Пороговий рівень оцінок, балів 
максимальний мінімальний 

ПРН 6 30 30 18 
ПРН 11 35 35 21 
ПРН 13 35 35 21 
Разом 100 100 60 

 
Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний 

контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня досягнення програмних 
результатів навчання.  

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
82 – 89 В добре  74 – 81 С 
64 – 73 D задовільно  60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
 


