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ВСТУП 

Загальна інформація про дисципліну. Предметом вивчення дисципліни 

«Фінанси підприємств» є фінансові відносини, що виникають між юридичними 

особами та державою, кредитно-фінансовими інститутами фізичними особами 

та іншими суб’єктами господарювання.  

Вивчення даної дисципліни передбачає набуття та закріплення практичних 

навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів у процесі 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Кожний працівник 

фінансово-економічної служби на підприємстві повинен вміти не лише вірно 

інтерпретувати інформацію про діяльність підприємства, а й кваліфіковано 

вирішувати фінансові проблеми, приймаючи ефективні фінансові рішення. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 

із суміжних курсів – «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік» 

та «Економіка підприємства». 

        Силлабус навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»  відображає 

основні положення щодо організації фінансової діяльності підприємств в 

сучасних ринкових умовах.  

АНОТАЦІЯ 

Місце дисципліни в освітній програмі. Дисципліна «Фінанси 

підприємств» є базовою дисципліною циклу дисциплін професійної підготовки. 

Вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» дозволить навчитись 

оцінювати різноманітні форми фінансування підприємств, організувати 

ефективне використання фінансових ресурсів та приймати оптимальні рішення 

щодо управління грошовими надходженнями, прибутком, оптимізації витрат, 

раціонального використання обігових коштів, оцінювати ефективність та 

забезпеченість підприємства основними засобами, визначати необхідність та 

доцільність залучення кредитних ресурсів, планувати і прогнозувати фінансові 

показники та знаходити шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві.  

Матеріал дисципліни допоможе зрозуміти: як впливає ефективне 

фінансування на розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно 

розрахувати та проаналізувати задля оцінки рівня розвитку підприємства, яким 

чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким 

чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності 

підприємства. 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей з практичних питань теорії та практики фінансових відносин 

суб'єктів господарювання. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 розкрити сутність фінансів підприємств, змісту і організації фінансової 

діяльності підприємств, 

  формування та використання прибутку та оподаткування підприємств, 

організації грошових розрахунків та кредитування підприємств,  

 організації оборотних коштів та фінансового забезпечення відтворення 

основних засобів, 

  фінансового планування,  
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 аналізу фінансового стану та проведення фінансової санації підприємств та 

процедури банкрутства.  

Результати навчання. Згідно з вимогами освітніх програм студенти 

повинні знати: 

– роль та функції фінансів суб’єктів господарювання у фінансові 

системі;  

– джерела фінансування підприємства;  

– склад основних грошових надходжень підприємства;  

– методи та порядок розрахунку фінансових результатів;  

– особливості оподаткування підприємницької діяльності;  

– методи розробки фінансового плану підприємства;  

– методи і прийоми оцінки фінансового стану підприємства. 

вміти: 

– визначати грошові потоки за видами діяльності; 

– організовувати грошові розрахунки підприємства;  

– оцінювати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами;   

– розраховувати та розподіляти прибуток підприємства;  

– обґрунтовувати потребу у банківському кредиті підприємства;  

– визначати балансову (залишкову) вартість необоротних активів,   

– формувати фінансову стратегію підприємства. 

Навчальна дисципліна «Фінанси підприємства» спрямована на 

формування фінансово-грамотної, різнобічно розвинутої особистості, здатної 

використовувати весь спектр набутих компетентностей в сфері професійної 

діяльності. 

                 Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці. 
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Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок 

вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» 

 

Код 

компетентності 

Назва компетентності Результати навчання 

ІК 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. 

Визначати напрями підвищення 

ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю 

використання на рівні підприємств різних 

організаційно-правових форм власності.  

 

ЗК 01 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень 

з використанням обліково-аналітичної 

інформації 

ЗК 02 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати 

розуміння їх ринкового позиціонування. 

ЗК 08 Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень 

з використанням обліково-аналітичної 

інформації  

СК 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити аналіз 

господарської діяльності 

підприємства та 

фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських 

рішень. 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень 

з використанням обліково- аналітичної 

інформації. 

 

 

СК 08 Ідентифікувати та 

оцінювати ризики 

недосягнення 

Ідентифіковувати та оцінювати ризики 

господарської діяльності підприємств. 
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управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, 

недотримання ним 

законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й 

використання його 

ресурсів. 

СК 09 Здійснювати зовнішній та 

внутрішній контроль 

діяльності підприємства 

та дотримання ним 

законодавства з 

бухгалтерського обліку і 

оподаткування. 

Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

СК 11 Демонструвати розуміння 

вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених 

необхідністю 

забезпечення сталого 

розвитку України, її 

зміцнення як 

демократичної, 

соціальної, правової 

держави 

Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Курс 3 

Семестр  5 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Аудиторні навчальні заняття лекції 30 

семінари, 

практичні 

30 

лабораторні  - 

Самостійна робота  90 

Співвідношення кількості годин 

аудиторних занять до самостійної 

роботи 

 56:44 

Форма підсумкового контролю Екзамен (30) 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка підприємства Бізнес-аналітика   

Статистика Фінансовий аналіз 

Мікроекономіка Фінансова діяльність субєктів 

господарювання 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 

Предмет і завдання курсу, зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. 

Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Фінанси 

підприємств – складова і специфічна частина фінансів. Функції фінансів як 

внутрішня властивість і форма вияву їх сутності  Фінанси підприємств за умов 

формування ринкової економіки. Фінансові ресурси підприємств Методи й 

способи формування фінансових ресурсів Джерела формування фінансових 

ресурсів: внутрішні і зовнішні джерела. Власні позичкові та залучені кошти 

Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств. 

Статутний капітал підприємства як джерело формування його майна. Складові 

частини статутного капіталу: фонд основних засобів і фонд оборотних коштів. 

Формування та рух статутних капіталів підприємств різних організаційно-

правових форм і форм власності. 

Принципи організації фінансів підприємств: самостійність, самоокупність, 

самофінансування, зацікавленість в результатах фінансово-господарської 

діяльності, контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності. 

Організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей. 

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фі-

нансової роботи на підприємствах. Фінансові служби підприємств, їх завдання і 

функції. 

 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. 

Принципи організації розрахунків. Рахунки підприємств у банках. Порядок 

відкриття підприємствам рахунків в установах банків. Використання коштів з 

розрахункового рахунку. Порядок закриття рахунків. 

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, 

вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, векселями, плановими 

платежами. Розрахунки зарахуванням взаємних вимог. Розрахунки за надання 

факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення і сфера 

застосування. 

Розрахунки готівкою на підприємствах, сфера їх застосування. Організація 

готівкових розрахунків. 

Розрахунки за експортно-імпортними операціями. Розрахунки у формі 

інкасо та акредитиву. Авансові платежі. Відкритий рахунок. 

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення 

господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. 

Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.  

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень 

підприємств. 



 

 

9 

 

Виручка (виторг) від реалізації продукції (робіт, послуг). Поняття виручки 

від реалізації продукції. Формування виручки від реалізації в часі. Визначення 

моменту реалізації. Особливості формування виручки від реалізації на 

підприємствах різних галузей економіки. Фактори, які впливають на величину 

виручки. Розрахунок і планування виручки від реалізації. Розподіл виручки від 

реалізації продукції. Контроль за надходженням виручки від реалізації 

продукції.  

Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, 

нематеріальних активів, інші надходження. Надходження від фінансових 

інвестицій: дивіденди від корпоративних прав, від державних цінних паперів. 

Проценти, нараховані підприємствам по депозитних вкладах. 

Надходження коштів від здавання в оренду основних засобів, від засто-

сованих фінансових санкцій. 

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові 

відшкодування. 

  

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 

Економічний зміст прибутку. Бухгалтерський і економічний прибуток. 

Функції прибутку. 

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування 

прибутку. Собівартість продукції та її вплив на формування прибутку. 

Встановлення цін на продукцію та їх вплив на формування прибутку. 

Рентабельність продукції. Прибуток від реалізації інших активів. 

Позареалізаційний прибуток, його склад і формування. Балансовий прибуток. 

Розрахунок та планування прибутку. Методи планування прибутку. 

Рентабельність застосованих ресурсів (капіталу). 

Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл 

прибутку між державою і суб'єктами господарювання. Формування чистого 

прибутку підприємства і його використання. Фонди грошових коштів, що 

утворюються за рахунок прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений 

прибуток і його використання. 

 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Види 

податків, що сплачують підприємства. Механізм і напрями впливу опо-

даткування на фінансово-господарську діяльність. Непрямі податки і 

особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів 

господарювання. Податок на додану вартість Платники податку. Об'єкти 

оподаткування, визначення оподатковуваного обороту. Пільги щодо податку. 

Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених 

підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби. Прямі 

податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення 

оподатковуваною прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-
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господарську та інвестиційну діяльність підприємств. Місцеві податки і збори, 

які сплачують підприємства.  

Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу. 

Відповідальність підприємств за несвоєчасну або неповну сплату податків та 

обов’язкових платежів. 

 

 

Тема 6. Обігові кошти 

Економічний зміст і основи організації обігових коштів. Склад і розмі-

щення обігових коштів. Необхідність і методи визначення потреби 

підприємства в обігових коштах. Метод прямого розрахунку й сфера його 

застосування. Норми і нормативи обігових коштів, їх розрахунок. Економічний 

метод обчислення потреби в обігових коштах і його використання. Джерела 

формування обігових коштів. Власні обігові кошти. Позичені й залучені обігові 

кошти. 

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, її 

визначення, причини виникнення і джерела поповнення. Показники 

ефективності використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і 

способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання 

обігових коштів. 

 

Тема 7. Кредитування підприємств 

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства. Необхідність збалан-

сування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів. 

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. 

Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний кредити. Різновид 

банківського кредиту: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем 

ризику, за методами надання, за строками погашення. Принципи кредитування. 

Визначення потреби у кредиті. Кредитний договір: сутність, порядок 

укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. 

Способи одержання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього 

впливають. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та 

погашення. 

 

 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Економічна природа, склад і структура основних засобів підприємства. 

Показники стану й ефективності використання основних засобів. Знос і 

амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. 

Сутність і склад капітальних вкладень (прямих інвестицій). Джерела 

фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: 

кошти від проведення робіт господарським способом і кошти від результатів 

основної діяльності підприємства. 
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Кредитування відтворення основних засобів. Залучення коштів інших суб'єктів 

господарювання, індивідуальних інвесторів:  випуск цінних паперів, лізинг, 

пайові внески. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних 

засобів і його фінансове забезпечення.  

 

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства 

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. По-

казники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки 

фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які 

використовуються для оцінки фінансового стану. Сутність ліквідності 

підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка 

показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності. 

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспро-

можність підприємства. Методика їх визначення. Оцінка показників 

платоспроможності. 

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фі-

нансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку і оцінки. Комплексна 

оцінка фінансового стану підприємства. 

 

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як 

процес визначення потреби у фінансових ресурсах. Методи фінансового 

планування.   Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний 

метод. Метод коефіцієнтів. Інформаційна база фінансового планування. Аналіз 

фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської 

діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування. 

Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура 

фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків).  

Розрахунок показників доходної і видаткової частини фінансового плану. 

Виконання фінансового плану. Оперативне планування. Зміст оперативного 

фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його 

призначення. Платіжний календар. 

 

Тема 11. Фінансова санація підприємств 

Фінансова криза на підприємстві. Фактори, які можуть зумовити 

фінансову кризу: екзогенні (зовнішні) та внутрішні (ендогенні). Види криз 

(стратегічна, прибутковості та ліквідності) та їх характеристика. Фінансова 

санація підприємства, її економічний зміст, ініціатори і порядок проведення. 

Етапи проведення санації. План (програма) санації і його розділи. Санаційний 

аудит. Його сутність та етапи його проведення. Джерела інформації для 

проведення санаційного аудиту. Форми фінансової санації. Санація без 

залучення додаткових фінансових ресурсів і санація із залученням нового 

фінансового капіталу. 

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. Мобілізація 

внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації 
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підприємства. Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні 

аспекти санації суб'єктів господарювання. Реалізація програми фінансової 

санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.  

Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств. 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання 

господарських спорів. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 

Задоволення претензій кредиторів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які у відповідності до програми навчальної дисципліни 

забезпечуються засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання, зокрема 

шляхом проведення наступних видів навчальних занять. 

– лекції – на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і 

систематизований виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні заняття – на яких викладач здійснює опитування студентів 

з окремих теоретичних питань, передбачених темою навчального заняття, а 

також формує у студентів знання та компетентності з основ фінансів 

підприємств; 

– самостійна робота – виконується студентами у позааудиторний час за 

завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на 

самостійне опрацювання. 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни на 

практичних заняттях здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - 

незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; «5» - відмінно.  

 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських та  практичних занять 

проводиться за такими критеріями:  

- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді  ситуаційних завдань, 

розв’язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки;  

- здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних 

питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання;  

- застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми;  

- самостійність виконання роботи;  

- грамотність подачі матеріалу. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених практичних занять. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і ґрунтовність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання 

за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння 

категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та 

обробку, самореалізація на практичних заняттях. 
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Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, 

завданням якого є перевірка розуміння студентом програмового матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до 

екзамену відпрацювати всі пропущені практичні заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі і оцінюється 

відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що 

виносяться на екзамен, у вигляді тестів, охоплюють програму дисципліни і 

передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей. Тривалість екзамену – 20 хв., впродовж яких студенти мають 

дати відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ рівня і 3 – ІІІ рівня. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами тестування, дорівнює або перевищує 60. 

Шкала оцінювання знань студентів 

100-бальна шкала Національна шкала Оцінка ЕСТS 

90-100 балів 5 «відмінно» A 

83-89 балів 4 «дуже добре» B 

76-82 балів 4 «добре» C 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» E 

35-59 бали 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється студентами 

під час лекцій; практичних занять, у ході проблемних дискусій; роботи в малих 

групах; виконання презентацій; самостійної роботи над ситуаційними 

завданнями, а також у процесі безпосереднього ознайомлення з роботою 

суб’єктів господарювання.  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності 

трансформувати знання теоретичних основ фінансів підприємства у практичну 

діяльність, оволодіння методами та інструментами аналітичної діяльності 

фінансового планування, здатності здійснювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень. 

Діагностика результатів навчання з тем курсу  здійснюється за 

допомогою наступних методичних прийомів: 
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№з/п Назва теми Вид заняття Методичні прийоми 

проведення, форма 

контролю 

1 Основи фінансів 

підприємств 

 

лекція  лекція-візуалізація 

семінарське заняття семінар-дискусія 

2 Організація грошових 

розрахунків підприємств 

лекція лекція-екскурсія 

практичне заняття виконання 

практичного 

завдання  

3 Грошові надходження 

підприємств 

лекція лекція-візуалізація 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 

4 Формування і розподіл 

прибутку 

лекція проблемна лекція 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 

5 Оподаткування підприємств лекція лекція-екскурсія 

практичне заняття ділова гра 

6 Обігові кошти лекція лекція-візуалізація 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 

7 Кредитування підприємств лекція проблемна лекція 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 

8 Фінансове забезпечення 

відтворення основних 

засобів 

лекція лекція-візуалізація 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 

9 Оцінювання фінансового 

стану підприємства 

лекція лекція-візуалізація 

практичне заняття ділова гра 

10 Фінансове планування на 

підприємствах 

лекція лекція-візуалізація 

практичне заняття складання 

фінансових планів, 

презентація 

проектів 

11 Фінансова санація 

підприємств 

лекція проблемна лекція 

практичне заняття розв’язування 

практичних 

завдань, тестів 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

На початку вивчення дисципліни викладач повідомляє студента про 

наявність силлабусу (в тому числі і його електронний варіант), про форми 

проведення поточного контролю та критерії їх оцінювання, а також доводить до 

відома студентів програмові вимоги з дисципліни. 

При поточному контролі оцінці підлягають:  

‒ рівень знань, продемонстрований студентом у відповідях і виступах; 

‒ активність при обговоренні питань;  

‒ результати виконання практичних робіт; 

‒ результати експрес-контролю у формі тестів тощо.  

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі 

конференцій, студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, а також 

були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо присуджуються додаткові бали. 

При виставленні балів за поточний контроль враховується:  

‒ рівень теоретичних знань та практичні навички з тем навчальної 

дисципліни; 

‒ самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни (в т.ч. 

індивідуальна навчально-дослідна робота студента);  

‒ проведення розрахунків, вирішення ситуаційних завдань та виконання 

контрольних робіт. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених практичних занять. 

Студенти зобов’язані до екзамену (заліку) відпрацювати всі пропущені 

практичні заняття. 

За результатами поточного контролю, в кінці семестру, студенту 

виставляється оцінка, яка обчислюється як сума: 

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу, ІНДР) х 0,3 

До семестрового контролю допускаються всі студенти, які не мають з 

навчальної дисципліни академзаборгованостей. 

Студенти повинні дотримуватись академічної доброчесності, тобто 

самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю; здійснювати посилання на джерела інформації у разі 

використання певних тверджень й відомостей; надавати достовірну інформацію 

про результати власної навчальної діяльності. Порушенням академічної 

доброчесності є: плагіат, фальсифікація, списування тощо. 

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути 

притягнені до наступної відповідальності: отримання незадовільної оцінки за 

результатами контрольного заходу; повторне виконання контрольної, 

самостійної роботи чи індивідуальних завдань; зменшення підсумкової 

екзаменаційної (залікової) оцінки на 25 % у випадку: 

‒ отримання позитивних оцінок менше, ніж за 40% проведених 

практичних занять. 
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Студенти повинні вчасно приходять на заняття, відповідно до діючого 

розкладу, та не залишати аудиторію без дозволу викладача, а також не заважати 

викладачу проводити заняття. 

Дистанційне навчання 

Дистанційне навчання в Університеті Короля Данила реалізується через 

систему дистанційної освіти (СДО) з використання платформи Мoodle.   У 

процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси, до яких 

належить навчальний курс «Фінанси підприємств». Матеріали для вивчення 

дисципліни викладені на сторінці курсу у відповідності до навчальної 

програми. З кожної теми студентам надається лекційний матеріал, додаткові 

навчальні матеріали у вигляді вебінарів та відеолекцій, а також перелік завдань 

для семінарських та практичних робіт.   Заняття з курсу «Фінанси підприємств» 

проводяться он-лайн в системі Hangouts meet. Для оцінювання роботи студентів 

на семінарських заняттях по темах дисципліни передбачено блок тестових 

питань, практичних завдань. 
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