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ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної підготовки 

Код  К-40 

Семестр 6 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кредитів / 150 год 

Форма контролю Екзамен 

Викладач К. е. н., доцент Юрчишена Л.В. 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Економічна теорія», «Політична економія», 

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський 

облік» «Статистика», «Економіка підприємств» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-40 Фінанси підприємств викладається на третьому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна 

робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 35 балів 

наукова робота – 5 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи фінансів підприємств. Грошові розрахунки підприємств. Фінансові аспекти 

формування витрат на виробництво і реалізацію продукції. Грошові надходження підприємства. 

Формування і розподіл прибутку підприємства. Оподаткування підприємств. Оборотні активи та 

їх формування на підприємстві. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів. Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансове планування 

на підприємстві. Фінансова санація і банкрутство підприємств 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Вміння виявити особливості фінансово-економічних процесів у сфері грошових, 

фінансових і кредитних відносин, що відбуваються на макро- і мікрорівнях та їх можливий 

вплив на фінансову діяльність (ПРН2). 

Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання 

бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8). 

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних 

установ та органів державної влади (ПРН12). 

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички,  інформаційні 

технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної 

діяльності (ПРН13). 

Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків, 

страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14). 

Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що відбуваються в 

суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері грошового обігу та 

кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств (ПРН18). 



Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність 

(ПРН20).  

Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем 

(ПРН21). 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПРН22). 

Уміння організовувати власну професійну діяльність та ефективно управляти часом 

(ПРН25). 

Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

(ПРН28). 

Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування (ПРН30). 

 

 

 


