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Кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ». Досвід роботи - 
більш 48 років. Автор більш 450 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 16 підручників і  навчальних 
посібників з грифом МОН, 26 монографій по актуальним проблемам економіки та фінансів суб’єктів  господарювання. 
Провідний лектор по дисциплінам: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Управління корпоративними 
фінансами» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на здобуття основ теоретичних знань та практичних навичок  для  вирішення спеціалізованих 
практичних задач  у галузі фінансів відокремлених господарюючих суб’єктів (юридичних осіб або фізичних осіб – 
підприємців) з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових засобів  (фінансових ресурсів) у 
процесі виробництва або іншої господарської діяльності у сучасних умовах розвитку ринкової економіки. 

Мета та завдання 

Формування у майбутніх спеціалістів вмінь використовувати здобуті теоретичні знання та практичні навички на усіх 
стадіях управління фінансовим потенціалом підприємств, використовувати опановані методики для проведення 
аналізу і планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання  на основі принципів та закономірностей 
фінансової науки, що забезпечить підвищення їх фінансової стійкості й конкурентоздатності. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації, виконання розрахункового завдання. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

Результати  навчання 

Демонструвати достатній рівень знань у сфері фінансів підприємств; розуміти основні принципи та термінологію 
фінансової науки; використовувати здобуті теоретичні знання, законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні 
матеріали під час вирішення в практичних фінансових задач; виявляти і аналізувати ключові характеристики фінансів 
підприємств, оцінювати їх взаємозв’язок зі змінами зовнішнього середовища; здійснювати пошук, обробку  та аналіз 
інформації із різних джерел; володіти методиками розрахунків фінансових показників; інтерпретувати фінансову 
інформацію; використовувати необхідні інструментальні методи  для планування й прогнозування фінансових процесів 
на рівні підприємств. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 г.: лекції - 16 г., практичні заняття - 32 г., самостійна робота - 72 г. 

Попередні знання Бажані базові знання у галузі суспільних наук, економічної теорії, економіки підприємств, організації підприємницької 
діяльності  



Вимоги викладача  

Студент повинен відвідувати усі заняття за розкладом, не спізнюватися. Дотримуватися  етики поведінки. Під час 
підготовки до лекційних занять  ознайомитися з коротким змістом майбутньої лекції та наочними матеріалами, які 
надсилаються лектором на email-групи.  Працювати з навчальною та додатковою літературою, з літературою на 
електронних носіях  в Інтернеті. Виконувати завдання на практичних заняттях і рішати задачі, що передбачені для 
самостійної роботи по  дисципліні. Своєчасно, відповідно до графіку, виконувати розрахункове завдання, захист якого 
є обов’язковою умовою одержання заліку.  При наявності пропусків лекційних занять проводиться усна співбесіда за 
темою. Відпрацювання практичних занять зараховується при наявності повністю самостійно вирішених задач. З метою 
оволодіння достатнім рівнем знань по дисципліні необхідні відвідування та регулярна підготовленість до занять.  

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 
лекція 1 

Фінанси підприємств: сутність, 
функції, організація  

Семінарське 
заняття 1 

Сутність та характеристика фінансів 
підприємств, фінансові ресурси та 
фінансові відносини, регулювання 
фінансової діяльності підприємств 
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Вивчення лекційного 
матеріалу, основної та 
додаткової літератури під час 
підготовки до семінару  

Тема 2 
лекція 2 

Активи підприємств: 
формування та оцінка 

Практичні 
заняття 2, 3 

Розв’язання задач щодо формування, 
оцінці вартості та оптимізації розміру й 
составу активів підприємств та їх основних 
складових 

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 

Тема 3 
лекція 3 

Капітал підприємства: 
формування та оптимізація 
структури  

Практичні 
заняття  4, 5, 6  

Розв’язання задач щодо визначення 
потреби, формуванню оптимальної 
структури та оцінці вартості капіталу  

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 

Тема 4 
лекції 4, 5 

Доходи, витрати та фінансові 
результати підприємств 

Практичні 
заняття   7, 8, 9 

Розв’язання задач щодо визначення 
доходів, витрат, фінансових результатів та 
прибутку й найбільш ефективних напрямів 
їх розподілу та використання  

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 

Тема 5 
лекція 6 

Грошовий оборот. Організація 
грошових розрахунків 

Практичні 
заняття  10, 11 

Розв’язання задач щодо визначення 
розмірів  та складу грошових потоків 
підприємств й ефективності їх руху  

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 

Тема 6 
лекція 7 

Оцінка фінансового стану 
підприємства  

Практичні 
заняття 12, 13, 
14 

Розв’язання задач щодо оцінки 
фінансового стану за основними 
напрямками: майновий стан, ліквідність та 
платоспроможність, фінансова стійкість, 
ділова активність, рентабельність  

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 

Тема 7 
лекція 8 

Фінансове планування та 
прогнозування на підприємстві  

Практичні 
заняття 15, 16 

Розв’язання задач щодо розробки та 
обґрунтування основних фінансових планів 
та бюджетів підприємств 

Вивчення лекційного та 
додаткового матеріалу під час 
підготовки до практичних 
занять 
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1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И.А. Бланк. – 4-е 
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Дж. В. Вахович мл. – 12 изд. ; пер. с англ. О. Пелявского. – М. :  ООО «И.Д. 
Вильямс», 2007. – 1232 с. 
3. Попова Р.Г. Финансы предприятий : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / И.И. Добрососедова, И.Н. Самонова, Р.Г. Попова.  – СПб. : Питер, 
2010. – 208 с. Режим доступа : https://institutiones.com/download/books/ 
1838-finansy-predpriyatij-popova.html 
4. Федчишин Ю.И. Финансы предприятий : курс лекций [Электронный 
ресурс] / Ю.И. Федчишин. – Ярославль, 2012. Режим доступа : 
http://studentlib.com/chitat/kniga_ 
_uchebnik-277898-finansy_predpriyatiy.html 
5. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт. – 10-е изд.; пер. с 
англ. – СПб. : Питер,  2003. – 640 с. 
 

https://institutiones.com/download/books/
http://studentlib.com/chitat/kniga_


ПЕРЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Сутність та характеристика фінансів підприємств, фінансові ресурси та фінансові відносини, регулювання фінансової діяльності підприємств. Сутність, формування, 
оцінка вартості та оптимізація розміру й складу активів підприємств та їх основних елементів. Сутність, визначення потреби, формування оптимальної структури та 
оцінка вартості капіталу. Сутність, порядок формування доходів, витрат, фінансових результатів та прибутку, найбільш ефективні напрями їх розподілу та 
використання. Сутність і склад грошових потоків підприємств, ефективність їх руху, грошовий оборот, організація грошових розрахунків. Оцінка фінансового стану 
підприємства: майнового стану, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Фінансове планування на підприємстві 
та фінансовий контроль.  

ПЕРЕЛІК ОБЛПДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК, наявність  фінансової, статистичної та іншої управлінської звітності як основи виконання необхідних 
розрахунків, що передбачені умовами задач з кожної теми.  

СИСТЕМА ОЦІНКИ  
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Сума балів за усі види 
навчальної діяльності  оцінка ЕСТ Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
- практичні заняття: 20% семестрової  оцінки; 
- самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
- розрахункове завдання: 20% семестрової оцінки  
- залік: 40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю с 
повторного складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМИЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ» »: проявляти дисциплінованість, 
вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в академічних групах з викладачем, а 
під час нерозв’язаності  конфлікту доводяться до завідуючого кафедрою або співробітників та керівництва інституту. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 


