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Силабус навчальної дисципліни  
«Фінанси підприємств» 

 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітня програма Фінанси і кредит 
Освітній рівень Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Базова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 3 курс, 5 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 14 год.   
Практичні (семінарські) – 24 год. 
Лабораторні – 10 год. 
Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 
Кафедра Фінансів,  

лекційний корпус, ауд. Л35, тел. +38(057)702-18-36,  
сайт кафедри: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Журавльова Ірина Вікторівна, зав. кафедрою 
фінансів, професор кафедри фінансів,  
Кузенко Тетяна Борисівна, доцент,  
доцент кафедри фінансів 

Контактна інформація викладача (-ів) zhuiv63@gmail.com 
Дні занять Згідно розкладу занять 
Консультації Згідно графіку консультацій, лекційний корпус, 

ауд. Л35 
Мета навчальної дисципліни - є формування у студентів системи базових знань з теорії і 
практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, фінансового інструментарію   
суб'єктів господарювання, опанування механізму здійснення розрахункових операцій, 
засвоєння навичок формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації 
фінансової діяльності та фінансової роботи підприємства, аналізу фінансового стану та 
діагностики кризових явищ. 

Передумови для навчання 
До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття певних знань, навичок та 
вмінь з навчальних дисциплін: «Фінанси», «Бюджетна система», «Бухгалтерський облік», « 
Фінансова математика», «Економіка підприємства» 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств  
Тема 1. Основи фінансів підприємств 
Тема 2. . Розрахункові операції підприємств  
Тема 3. Грошові потоки підприємств 
Тема 4. Формування і розподіл прибутку  
Тема 5. Оподаткування підприємств 
Змістовий модуль 2. Функціонування фінансів підприємств 
Тема 6. Необоротні активи підприємств 
Тема 7.  Оборотні активи підприємств 
Тема 8. Капітал підприємства та його формування 
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 
Тема 11. Фінансова санація підприємств. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Лабораторні заняття 
проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп’ютерним обладнанням, з використанням 
офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).   
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

Робоча програма, робочий план (технологічна карта) 
навчальної дисципліни, конспект лекцій, нормативно-
правове та методичне забезпечення щодо проведення 
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практичних, лабораторних занять  та самостійної роботи 
студентів розміщені на сторінки курсу на платформі 
Мoodle за посиланням: 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4992 

Рекомендовані джерела 
1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. 
Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання-Прес, 
2009. – 299 с. 
2. Каламбет С.В. Фінанси підприємств. Практикум: Навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.В. Іванов, 
Ю.В. Півняк – Дніпро : Герда, 2016.- 259 с.  
3. Кузенко Т.Б. Фінанси підприємств: конспект лекцій для студ. усіх спец. всіх форм навчання / 
Т.  Б. Кузенко [и др.]. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 168 с.  
4. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: Підручник / О.О.Непочатенко, Н.Ю.Мельничук. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2013. – 504 с. 
5. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 
2013. – 519 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за 
поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 
практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 
балів) та підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену. 
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Лекції 7 
Практичні заняття 24 
Лабораторні заняття 15 
Письмова контрольна робота 6 
Творчі завдання 8 
Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС  

національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних пристроїв).  
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням деканату. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 
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Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4992 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «04» вересня 2020 р. Протокол № 2 


