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Назва 

навчальної 

дисципліни  

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Викладач 

Лекції, консультації: Ткачук Наталія Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент (http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16) 

Семінарські заняття, консультації: Ткачук Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент (http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

n.tkachuk@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1947-7565 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=j4WC6iEAAAAJ 

Web of Science ResearcherID AAI-3077-2020 

 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Фінанси підприємств»: 5qrxc3r 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, 

ауд. 407: 
Ткачук Н. М.: вівторок з 15.00 до 16.20; 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

та Viber у робочі дні з 9.00 до 17.00 
Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 11.Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 

ЗК12. Здатність працювати автономно 

Спеціальні компетентності 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних національних 

http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf
mailto:n.tkachuk@univer.km.ua
https://orcid.org/0000-0003-1947-7565
https://scholar.google.com/citations?user=j4WC6iEAAAAJ
https://publons.com/researcher/AAI-3077-2020/


фінансових систем зарубіжних країн та їх структури. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (банківської 

системи) 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 07.Здатність складати йаналізувати фінансову звітність. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки між процесамита явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР 05.Володітиметодичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. банківської системи)  

ПР 09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу професійної підготовки, курс навчання – 3-й, семестр – 6-й. 

Тип дисципліни – обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ЗПО 4 «Економічна теорія», ЗПО 6 «Основи наукових 

досліджень», ППО 3 «Фінанси», ППО 6 «Мікроекономіка», ППО 6 

«Менеджмент». 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ППО 9 «Економіка підприємства», ППО 10 «Фінансове право», 

ППВ 4.2 «Фінансовий контролінг», ППВ 5.2. «Фінансовий аудит». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППО 16 «Бухгалтерський облік», ППО 17 «Податкова 

система», ППВ 6.2. «Фінансовий аналіз підприємства», ППВ 13.1 «Бізнес-

планування», ППВ 13.2 «Бюджетування на підприємстві», ППВ 13.3 

«Економічне обґрунтування управлінських рішень», П2 Виробнича практика, 

А1 Атестація. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 49 годин, 

лекційних - 28 годин, семінарських - 28 годин. 

Форма навчання  денна 

Тижневе 

навантаження 

3,3 години аудиторних занять на тиждень, 2,9 години самостійної роботи на 

тиждень 



Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн: консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Години  

(лек. / сем. 

/ СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

1/1/2 

Основи організації 

фінансів підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання, 

дискусійні питання 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

1/1/2 

Особливості 

фінансової діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

різних організаційно-

правових форм 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання,  

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/4 

Система грошових 

розрахунків 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/4 

Капітал підприємства: 

формування та 

оптимізація 

структури 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Кредитування 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Оборотні кошти та їх 

організація на 

підприємстві 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/7 

Оподаткування 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,4 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/5 

Грошові потоки 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Формування та 

розподіл прибутку 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 



завдання,  СРС –1 

4/4/4 

Оцінка фінансового 

стану підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/4 

Фінансове 

планування і 

контроль на 

підприємстві 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання, 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/4 

Фінансова санація та 

упередження 

банкрутства 

підприємств 

Тести, практичне 

завдання, 

індивідуальні 

завдання, 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 
 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Бедринець М. Д., Довгань Л. П.Фінанси підприємств [текст] навч. посіб. / 

М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 292 с. 

2. Біла О. Г. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Біла О. Г., Юсипович 

О. І., Мединська Т. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Київ : Алерта, 

2016. - 185 с. 

3. Боярко І. М. Рахівництво у фінансах підприємств в умовах інформаційного 

суспільства: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / І. М. Боярко. 

- Суми : Університетська книга , 2019. - 440 с. 

4.  Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / [Аніловська Г. Я. та ін. ; за ред. 

Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2018. - 439 с. 

5. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / [Яцух О. О. та ін. ; за ред. О. О. 

Яцух] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. 

друк., 2018. - 290 с. 

6. Фінанси підприємств: підручник / Н.О. Власова, В. А. Міщенко, Т. 

В.П’ятак, Т. І. Кочетова, А.В. Котлярова – Харків: Світ книг, 2018.– 437 с. 

Методи 

навчання та 

форми поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» (розміщені у Google класі 

«Фінанси підприємств» (код приєднання: lsrcbwh та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань). 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

- тестове опитування у Google формі, дискусійні обговорення проблемних 

питань на семінарських заняттях. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 



дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року 

№312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitno 

go_protsesu_2020.pdf ). 

Перескладання лекції: підготовка інтелектуальної карти за темою пропущеної 

лекції (вимоги щодо складання інтелектуальної карти наведені у Google класі 

«Фінанси підприємств» (код приєднання: lsrcbwh). 

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Фінанси підприємтсв» (код приєднання: 

lsrcbwh). 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Фінанси підприємств» (у Google класі «Фінанси 

підприємств» (код приєднання: lsrcbwh) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає два 2 

теоретичних питання, 10 тестових завдань і одну задачу. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені 

Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол №1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року 

№312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitno 

go_protsesu_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 

участь у роботі студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми 

функціонування та розвитку економіки в умовах ринкової нестабільності» 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 
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_____________________________________ 

Обліковий обсяг силабусу – 0,32 ум.др.арк. 

 

 

 


