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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова  дисципліна

Семестр 6

Кількість кредитів  5,5

Загальна кількість годин 165

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 115

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 8

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних 
знань щодо організації фінансової діяльності підприємств, особливостей 
формування фінансових ресурсів, оволодіння методами оцінювання фінансового 
стану підприємств та фінансового планування

Завдання - вивчення сутності й функцій фінансів підприємств; ознайомлення 
з особливостями фінансових ресурсів підприємств та джерелами їх формування; 
організація фінансів підприємств; оволодіння методами фінансового планування; 
оцінювання фінансового стану підприємств; вивчення особливостей санації 
підприємств.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль1

Змістовий модуль 1: Роль фінансів підприємств у забезпеченні результативної діяльності 

суб’єктів господарювання

Тема 1. Основи фінансів підприємств 12 1 2 9

Тема 2. Організація грошових
розрахунків підприємств

13 1 2 10

Тема 3. Грошові надходження
підприємсв

14 1 3 10

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 14 1 3 10

Тема 5. Оподаткування підприємств 14 1 3 10

Тема 6. Оборотні кошти 14 1 3 10

Разом за змістовим модулем 1 81 6 16 59

Змістовий модуль 2:  Роль фінансів підприємств у забезпеченні результативної діяльності 

суб’єктів господарювання

Тема 7. Кредитування підприємств 15 2 3 10

Тема 8. Фінансове забезпечення 
відтворення основних засобів

16 3 3 10

Тема 9. Оцінка фінансового стану
підприємств

18 3 3 12

Тема 10. Фінансове планування на
підприємствах

18 3 3 12

Тема 11. Фінансова санація та
банкрутство підприємства

17 3 2 12

Разом за змістовим модулем 2 84 14 14 56

Усього годин 165 20 30 115

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Фінанси підприємств як економічні відносини власності між 
субʼєктами господарювання та всередині підприємств

2

2. Особливості готівкових і безготівкових розрахунків підприємств 2

3. Грошові надходження від операційної, інвестиційної і фінансової 
діяльності

3

4. Прибуток як показник ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства

3

5. Особливості прямого і непрямого оподаткування підприємств 3

6. Вплив оборотних активів на формування якісного складу майна 
підприємства

3

7. Кредитні відносини між підприємством та кредиторами 3

8. Економічна сутність, класифікація та ефективність використання 
основних засобів

3

9. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 3

10. Фінансовий план як комплексна характеристика параметрів 
майбутнього розвитку підприємства

3

11. Моделі щодо оцінки розвитку кризових явищ на підприємстві 2



5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою

3. Добір статистичної інформації щодо результатів діяльності на підпри- 
ємствах Криворіжжя.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Роль фінансів підприємств у забезпеченні результативної діяльності суб’єктів 

господарювання

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 1. Основи 

фінансів 
підприємств

5

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Грошові доходи, 

грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. 

Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й 

зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти.  

Основи організації фінансів підприємств. Основні 

принципи організації фінансів підприємств: 

саморегулювання, самоокупність, самофінансування. 

Особливості організації фінансів залежно від форми 

власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери 

діяльності.Зміст  фінансової  роботи  на  підприємстві,  

її  задачі.  Організація  фінансової роботи на 

підприємствах. Фінансові інструменти і фінансові 

методи.  

Джерело [1-5].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема2. Організація 

грошових 
розрахунків 
підприємств

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Форми безготівкових 

розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, 

платіжними вимогами-дорученнями, чеками, 

акредитивами, векселями, інкасовими дорученнями 

(розпорядженнями). Застосування на підприємствах 

готівково-грошових розрахунків. Організація грошово-

готівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна 

дисципліна та санкції в системі грошових розрахунків. 

Порядок пред’явлення претензій по розрахунках. 

Економічні й фінансові санкції у системі грошових 

розрахунків і платежів. 

Джерело [2,5,7,9,15].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 3. Грошові 

надходження 
підприємсв

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Грошові надходження 

від фінансово-інвестиційної діяльності та інші доходи. 

Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від 

корпоративних прав, від державних цінних паперів. 

Проценти, нараховані підприємствам по депозитних 

рахунках. Надходження коштів від здавання в оренду 

основних фондів, від застосованих фінансових санкцій. 

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової 

допомоги. Страхові відшкодування. Види цін. 

Ціноутворення на підприємстві. Види та методи 

ціноутворення. Структура ціни. Фактори, що 

визначають структуру ціни. 

Джерело [2,15,18,19,25,26].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

 
Семінар з вико- 

нанням розрахун 
кових задач  

Тема 4. 
Формування і 

розподіл прибутку

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань:  Рентабельність 

підприємства та її види. Методика розрахунку основних 

видів рентабельності. Розподіл прибутку підприємств, 

його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку 

між державою й суб’єктами господарювання. 

Формування чистого прибутку підприємств і його 

використання. Фонди грошових коштів підприємства, 

що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата 

дивідендів. Нерозподілений прибуток і його 

використання.  

Джерело [2,5,9,17,25].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 5. 

Оподаткування 
підприємств

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Податок на додану 

вартість. Платники податку. Об’єкти оподаткування та 

визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо 

податку. Порядок відшкодування сум податку на 

додану вартість, сплачених підприємством за 

матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби. 

Акцизний податок. Об’єкти оподаткування. Ставки 

акцизного податку. Порядок його обчислення. 

Джерело [6,7,12,14,19,22,28].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 6. Оборотні 

кошти

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Необхідність і методи 

визначення потреби в оборотних коштах. Метод 

прямого розрахунку й сфера його застосування. 

Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх 

розрахунок. Економічний метод обчислення потреби в 

оборотних коштах і його використання. 

Показники стану та ефективності використання 

оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і 

способи її прискорення. Коефіцієнти, що 

характеризують використання оборотних коштів. 

Джерело [8,9,11,19,25,28,29].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Разом за змістовим 
модулем 1

41
 

Змістовий модуль 2. Роль фінансів підприємств у забезпеченні результативної діяльності суб’єктів 

господарювання

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 7. 

Кредитування 
підприємств

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Порядок погашення 

кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього 

впливають, джерела сплати. Товарний кредит, умови 

його отримання підприємствами та погашення. 

Небанківське кредитування підприємств. Комерційне 

кредитування підприємств. Лізингове кредитування 

підприємств. Державне кредитування підприємств. 

Кредитування підприємств за рахунок коштів 

міжнародних фінансово-кредитних інститутів. 

Джерело [1,2,8,18,24,27].  

2. Самотестування.  

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 8. Фінансове 

забезпечення 
відтворення 

основних засобів

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Сутність і склад 

капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування 

капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси 

підприємств: амортизаційні відрахування, чистий 

прибуток, інші ресурси. Кредитування з метою 

відтворення основних засобів. Державне фінансування 

капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його 

фінансове забезпечення. 

Джерело [2,3,24,25,26,29].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 9. Оцінка 

фінансового стану 
підприємств

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: Показники  ліквідності 

та методика  ії  визначення.  Складання  системи  

нерівностей,  що  характеризує абсолютно  ліквідний  

баланс.  Групування  активів  балансу  за  ступенем 

ліквідності.  Групування  пасивів  балансу  за  ступенем 

строковості  погашення. Показники  

платоспроможності  та  їх  оцінка.  Система  показників  

фінансової стійкості підприємтсва, методика їх 

розрахунку та оцінки. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

Джерело [1,2,9,8,7].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 10. 

Фінансове 
планування на 
підприємствах

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань:  Фінансовий план як 

складова частина бізнес-плану. Зміст та структура 

фінансового плану підприємства (баланс доходів і 

видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової 

частини фінансового плану. Виконання фінансового 

плану. Зміст оперативного фінансового плану 

надходження коштів і здійснення платежів, його 

призначення. Бюджетування на підприємстві. Види та 

методи розробки. 

Джерело [2,3,8,9,12].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Семінар з вико- 
нанням розрахун 

кових задач  
Тема 11. 

Фінансова санація 
та банкрутство 
підприємства

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення  питань: 

Внутрішньогосподарський механізм фінансової 

стабілізації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел 

санації. Державна фінансова підтримка санації. Санація 

реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні 

аспекти санації суб’єктів господарювання. Реалізація 

програми фінансової санації підприємства як окремий 

етап санаційного процесу. 

Джерело [1,5,12,18,28].  

2. Самотестування.  

3. Розв’язання запропонованих ситуаційних завдань і 

задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне  

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та  

задач

Разом за змістовим 
модулем 2

44



7. Результати навчання

1. Знання сутності та теоретичних основ фінансів підприємств. 

2. Розуміння методичного інструментарію забезпечення ефективної фінансової діяльності 
підприємств.

3. Знання процесів формування власного і позичкового капіталу підприємств, методики 
оцінювання вартості підприємства.

4. Уміння застосовувати прийоми аналізу фінансової діяльності підприємств.

5. Уміння  оцінювати фінансове забезпечення та фінансовий стан підприємства на базі 
фінансової звітності.

6. Уміння надавати оцінку ефективності фінансової діяльності підприємства.

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 1 1 4

Тема 2 2 1 1 1 5

Тема 3 2 1 1 1 5

Тема 4 2 1 1 1 5

Тема 5 2 1 1 4

Тема 6 2 1 3

Усього 

змістовий 

модуль1

10 4 5 4 3 26

Змістовий модуль 1

Тема 7 2 1 1 4

Тема 8 2 1 1 4

Тема 9 2 1 1 1 5

Тема 10 2 1 1 4

Тема 11 2 1 1 4

10 5 5 1 3 24



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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