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1. Мета опанування дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

фінансів підприємства.  

2. Завдання: полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у 

сфері фінансів підприємства; формуванні вмінь та навичок: визначення базових 

категорій фінансів підприємств; визначення змісту та структури фінансових 

ресурсів підприємств; визначення особливостей організації грошових розрахунків 

підприємств; формування грошових надходження підприємств; дослідження 

формування і розподілу прибутку; здійснення оподаткування підприємств; 

формування і використання оборотних коштів; оцінювання та аналіз кредитування 

підприємств; визначення фінансового забезпечення відтворення основних засобів; 

оцінювання фінансового стану підприємств; фінансове планування на 

підприємствах; визначення фінансової санації й запобігання банкрутству 

підприємств.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння: 

основ фінансів підприємств;  

змісту і структури фінансових ресурсів підприємств;  

механізму державного регулювання фінансів підприємств;  

організації грошових розрахунків підприємств;  

формування грошових надходжень підприємств;  

формування і розподілу прибутку;  

податків та системи оподаткування підприємств;  

формування і використання оборотних коштів;  

кредитування підприємств;  

фінансового забезпечення відтворення основних засобів;  

оцінки фінансового стану підприємств;  

фінансового планування на підприємствах;  

фінансової санації й запобігання банкрутству підприємств; 

застосування знань і розумінь: 

застосовувати методичний інструментарій діагностики стану фінансових 

систем (у т.ч. фінанси суб’єктів господарювання);  

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач;  

застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 



технології та програмні продукти;  

формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію;  

ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем;  

володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів;  

вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів;  

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати;  

виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань;  

виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових 

ресурсів підприємств 

Тема 1. Основи фінансів підприємств.  

Тема 2. Фінансові ресурси підприємств  

Тема 3. Механізм державного регулювання фінансів підприємств  

Тема 4. Організація грошових розрахунків підприємств.  

Тема 5. Грошові надходження підприємств  

Тема 6. Формування і розподіл прибутку  

Тема 7. Оподаткування підприємств 

Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємства 

Тема 8. Формування і використання оборотних коштів  

Тема 9. Кредитування підприємств  

Тема 10. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  

Тема 11. Оцінка фінансового стану підприємств  

Тема 12. Фінансове планування на підприємствах  

Тема 13. Фінансова санація й запобігання банкрутству підприємств  
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