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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    
НУ «Запорізька політехніка» 
10/2019 

Назва модулю / дисципліни Фінанси підприємств 
Код: ППН 20 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Олійник Т.О., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 
 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 6-й нормативна 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Історія економічних вчень, 

Мікроекономіка, Макроекономіка Фінанси, 

Статистика, Гроші та кредит, 

Бухгалтерський облік 

Супутні (якщо потрібно): Стратегічний 

аналіз, Фінансовий менеджмент, Ринок 

фінансових послуг, Інвестиційний аналіз, 

Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання, Фінансовий ринок 

 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

5 150 56 94 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

 

Формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів 

господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 

діяльності підприємств.  

Оволодіння дисципліною «Фінанси підприємств» дозволить майбутнім бакалаврам 

вміти застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансово-господарської діяльності підприємства, здобути  

теоретичні та практичні навички творчого використання основних прийомів і методів оцінки 

фінансового стану та ефективності використання активів суб'єктів господарювання, вміння 

інтерпретувати отримані результати, переконливо обґрунтовувати та брати відповідальність 

за прийняття  професійних рішень 
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Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екзамен, 

усний екзамен, залік) 

-  здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

Практичні навички при 

виконанні практичних 

занять та курсової роботи 

студента Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та курсової  

роботи 

Окреме оцінювання не 

проводиться 

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями 

- здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

-здатність працювати автономно 

Самостійна робота   

студента під керівництвом 

викладача при виконанні  

курсової роботи та 

індивідуальних завдань  

- здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні курсової і 

самостійної роботи та 

консультацій 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

курсової, самостійної 

та індивідуальної робіт, 

шляхом проведення 

модульного контролю 

знань та складанні 

заліку 

- здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

Практичні навички при 

виконанні практичних 

робіт та самостійної роботи 

Окреме оцінювання не 

проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

- здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність; 

Теоретичні  та практичні 

знання отриманні під час 

лекцій, практичних робіт 

та консультацій, виконанні 

курсової роботи 

Оцінюються під час 

складання заліку та 

курсової роботи 

- здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

Теоретичні  та практичні 

знання отриманні під час 

лекцій, практичних робіт 

та консультацій, виконанні 

курсової роботи 

Оцінюються під час 

складання заліку та 

курсової роботи 
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Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 
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Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи організації фінансів 

підприємств та формування. 

Тема 1. Предмет, метод і 

завдання фінансів підприємств 
2   2   10 6 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 2. Організація грошових 

розрахунків підприємств 
4   2   15 9 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 3. Грошові над-ходження 

підприємств 
2   2   15 11 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 4. Формування і розподіл 

прибутку 
4   4   20 12 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 5. Оподаткуван-ня 

підприємств 
2   4   15 9 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 14   14   75 47  

Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз діяльності підприємств 

Тема 6. Оборотні кошти та їх 

ор-ганізація на підприємстві 
2   2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 7. Кредитування 

підприємств 
2   2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 8. Фінансове 

забезпечення відтворення 

основних фондів     

2   2   12 8 
Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 9. Оцінка фінансового 

стану підприємства    
4   4   15 7 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 10. Фінансове планування 

на підприємствах   
2   2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Тема 11. Фінансова санація 

підприємств 
2   2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   14   75 47  

Усього годин: 28   28   150 94  

Модуль 2 
ІНДЗ 

(курсова робота) 

 
 -  - 30 30 - Самостійне 

виконання 

курсової роботи 

Усього годин 28   28  30 180 94 
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, розв’язок 

задач за поточним 

оцінюванням 

15 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
20 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
25 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
40 

письмове оцінювання за темами практичних 

робіт 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Автор 

Рік 

вида

ння 

Назва 
інформація про 

видання 

Видавництво / онлайн 

доступ 

Обов’язкова література 

Бердар М. М. 2012 
Фінанси 

підприємств  

навчальний 

посібник [2-ге 

вид., перероб. і 

доп] 

К.Видавець Паливода 

А.В., 464 с. 

Біла О.Г.  2012 
Фінанси 

підприємства 

навчальний 

посібник 

В-во ПП «Магнолія 

2006», 384 с. 

Непочатенко О.О. 

.Мельничук Н.Ю 
2013 

Фінанси 

підприємств підручник 
Київ : Центр учбової 

літератури. – 504 с 

Поддєрьогін А. М.  2008 

Фінанси 

підприємств 

підручник 6-те 

вид. ; переробл. 

і виправ. 

Київ : КНЕУ, 2008. – 552 

с. 

Слав'юк Р.А. 2010 
Фінанси 

підприємств 
підручник 

Знання УБС НБУ, -552с 

[Електронний ресурс] 

Режим доступа 

http://pidruchniki.ws/1584

0720/finansi/finansi_pidpr

iyemstv_-_slavyuk_pa. 

Додаткова література 
Аранчій В. І., 

Чумак В.Д., 

Бражник Н.В. 

2009 Фінанси 

підприємств.  

навчальний  

посібник [2-ге 

вид.розш.та 

доповн.]. 

Полтава, РВ ПДАА, 

350с. 

Базецька Г. І., 

Суботовська Л. Г., 

Ткаченко Ю. В. 

2012 Фінанси 

підприємств: 

планування та 

управлін-ня у 

вироб-ничій 

навчальний  

посібник  

Харьків: ХНАМГ, 292с. 

http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/finansi_pidpriyemstv_-_slavyuk_pa
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сфері  

Бердинець М.Д:, 

 Довгань Л.П.  

2018 Фінанси 

підприємств 

навчальний 

посібник 

К.: Центр учбової 

літератури , 292 с. 

Величко Г. О.  

Дейніс Л. М.,  

Тарасова О. В. 

2012 Фінанси 

підприємств 

навчальний 

посібник 2-е 

вид. доопрац. 

та доп 

Одеса: ОНЕУ,. – 248 с. 

Говорушко Т.А.  2013 Фінанси для 

фінансистів 

підручник / К.: Центр учбової 

літератури , 612 с. 

Гриб С.В., 

Болкунова І.О. 

2013 Фінанси 

підприємств в 

таблицях, 

схемах та 

тестах 

навчальний 

посібник 

В-во ПП «Магнолія 

2006», 336 с. 

Данілов О. Д., 

 Паєнтко Т. В.   
2011 

Фінанси 

підприємств 

навчальний  

посібник 

Київ : Центр учбової 

літератури. – 256 с. 

Зянько В.В., 

Фурик В.Г.,  

Вальдшмідт І.М. 

2016 
Фінанси 

підприємств  

навчальний  

посібник  

Частина 1. 

Вінниця: ВНТУ.- - 126 с 

Зянько В.В., 

Фурик В.Г.,  

Вальдшмідт І.М. 

2016 
Фінанси 

підприємств  

навчальний  

посібник 

Частина 2. 

Вінниця: ВНТУ.- - 154 с 

Каламбет С.В., 

Іванов С.В.,  

Півняк Ю.В.  

2016 Фінанси 

підприємств 

Практикум: 

Навч. посіб. 

Дніпропетровськ.: изд. 

«Герда», 240 с. 

Малій О.Г.  2012 Фінанси 

підприємств 

Навчальний 

посібник 

Харків: Вид-во 

«Міськдрук»,. – 354с. 

Онисько С.М.  2012 Фінанси 

підприємства 

навчальний 

підручник 

В-во ПП «Магнолія 

2006»,.  368 с 

Рудницька О.М 

Паранчук С.В., Чубка 

О.М.. —  

2012 Фінанси 

підприємств 

навчальний 

посібник 

Львів: в-во Львівської 

політехніки, 260 с. 

Тарасенко, І. О. 

Любенко Н. М. 

2015 Фінанси 

підприємств 

підручник К. : КНУТД, 360 с.  

Шеремет О.А. 2018 Фінанси для 

фінансистів 

Підручник 

затверджений 

МОН України. 

К.: Центр учбової 

літератури , 612 с 

Ярошевич Н.Б. 2012 Фінанси 

підприємств 

навчальний 

посібник 

Видавництво «Знання», 

341 с. 

 


