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ВСТУП 

     Дисципліна „Фінанси підприємства” за освітньо-професійною програмою 

має статус вибіркової. 

     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

       - СВО ХНАМГ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 

компонента) бакалавра напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 

підприємства», 2007.  

   - СВО ХНАМГ „Освітньо-професійна програма підготовки (варіативна 

компонента) бакалавра напряму підготовки 6.030504 – „Економіка 

підприємства”, 2007. 

      - СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства», Харків,2007 (денна форма навчання). 

      - СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства», Харків,2008 (заочна форма навчання). 

       Програма ухвалена  кафедрою  (протокол №  11  від 05.05.2010 ) 

 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет і завдання дисципліни, місце дисципліни в 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця, функціональні вміння і навички. 

       Мета дисципліни: Формування у студентів системи базових знань з теорії 

і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових 

ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємства. 

Завдання: Вивчення сутності і функцій  фінансів підприємства, 

фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів 

підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння методами 

фінансового планування; оцінювання фінансового стану; санації підприємств. 

    Предмет: Система фінансово-економічних відносин, які виникають у 

процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів  господарювання. 

Задачі вивчення модулю: 
Студенти повинні опанувати і закріпити знання щодо складу і структури 

фінансових ресурсів підприємства. На основі законодавства України вони 

повинні оволодіти методикою складання фінансового плану підприємства, 

уміти використовувати показники звітності для оцінки діяльності підприємства 

і вживати заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 

 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

 
Дисципліни, що передують вивченню даної 

дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 

дану дисципліну 

Економіка підприємства 

Фінанси 

Гроші та кредит 

Фінансовий облік 

Фінансовий менеджмент 

Фінансовий аналіз 
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  Загально-функціональні вміння і навички: 
- вірогідно визначати доходи і витрати підприємства за видами 

діяльності; 

- розділяти дебіторську заборгованість за видами та строками погашення; 

- визначати грошові потоки в результаті операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності; 

- вірогідно визначати валові доходи і валові витрати, амортизаційні 

відрахування для цілей визначення податку на прибуток за звітний період; 

- визначати фонд оплати праці та доходи працівників підприємства, від 

яких залежить сума відрахувань та утримань до фондів соціального 

страхування;  

- організовувати грошові розрахунки підприємства; 

- оцінювати фінансові ресурси підприємства; 

- розраховувати та розподіляти прибуток підприємства; 

- обгрунтовувати потребу у банківському кредиті підприємства; 

- володіти методами розробки фінансового плану підприємства; 

- володіти методами і прийомами оцінки фінансового стану 

підприємства; 

- формувати  фінансову стратегію підприємства. 

 Фундаментальні вміння і навички: 
 - визначати балансову (залишкову) вартість основних засобів, 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів; 

- розраховувати норматив оборотних коштів підприємства 

  - розраховувати чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги; 

- визначати суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку); 

- на дату балансу визначати суму власного капіталу; 

- уміти читати баланс підприємства і робити розрахунки коефіцієнтів 

ліквідності активів балансу; 

- розраховувати податки з прибутку підприємства та на додану вартість за 

звітний період 

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 

МОДУЛЬ            Фінанси будівельного підприємства                4,0/ 144 

Змістовні модулі (ЗМ): 

ЗМ1. Основи організації фінансів підприємсва_________________1,0/36       
Навчальні елементи: 
1. Основи фінансів підприємства.  

2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 

3.Організація грошових розрахунків підприємств 

4. Грошові надходження  
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5. Формування і розподіл прибутку.  

ЗМ2. Фінансові  ресурси  підприємства ______________________ 1,5/54 
Навчальні елементи: 
1. Фінансові ресурси підприємств 

2. Обігові кошти 

3. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  

4. Кредитування підприємства   

 
ЗМ3. Оподаткування та фінансове планування підприємства___1,5/54 
Навчальні елементи 
1. Оподаткування підприємства                                                

2. Фінансове планування на підприємствах  

3. Оцінювання  фінансового стану підприємства 

4. Фінансова санація підприємств                                                                                     

 

1.3.Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
( відповідно до галузевих стандартів ОПП,ОКХ та засобів діагностики ЗД, 

виробничі функції та типові задачі діяльності та вміння (за рівнями 

сформованості ) якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної 

дисципліни.) 

Вміння (за рівнями сформованості)    та 
знання 

Типові задачі 
діяльності у яких 

використовуються 
вміння та знання 

Виробничі та 
соціальні функції, до 

яких відносяться 
типові задачі 

діяльності 
- визначати балансову (залишкову) 

вартість основних засобів, необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів; 

- розраховувати норматив оборотних 

коштів підприємства; 

  - розраховувати чисту реалізаційну 

вартість дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги; 

- визначати суму 

нерозподіленого прибутку (непокритого 

збитку); 

- на дату балансу визначати 

суму власного капіталу; 

- уміти читати баланс підприємства і 

робити розрахунки коефіцієнтів 

ліквідності активів балансу; 

- розраховувати податки з прибутку 

підприємства та на додану вартість за 

звітний період. 

 

- Складання 

фінансового плану 

підприємства; 

- Розраховувати  та 

розподіляти 

прибуток; 

- Оцінювати 

фінансовий стан 

підприємства; 

- Розраховувати 

нормативи обігових 

коштів підприємства. 

 

 

 

 

аналітична 
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1.4. Рекомендована основна  навчальна література 

Основна навчальна література  
 

1. Гордієнко Н.І.  Фінанси підприємств: Конспект лекцій.-Х.: ХНАМГ, 

2009.- 136с. 

2. Гриньова В.М.,Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навчальний 

посібник.- Х.: Видавничий дім «Інжек», 2003.- 192с. 

3. Ионов А.Ф.,Селезнева Н.Н. Финансовий анализ: учеб.- М.:Тки Велби, 

Из-во Проспект, 2008 .- 624с. 

4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. – Львів: 

ЛБІ НБУ, 2003.- 265с.  

5.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз  діяльності підприємства. 

Навч. Посіб. 3 вид.- К.:  Знання,2002. 

6. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- К.: 

Ельга, Ника-Центр, 2002.- 360с. 
 

Додаткова 
 

1.Бланк И.А. Основи финансового менеджмента. - К.:- Ника-Центр Ельга, 

2000.- 265с. 

2. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств: 

Практикум.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 196с.  

3.Зви Боди - Финансы.М., 2000.- 154с. 

4. Загородній А. Г, Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 

3-тє вид., випр. та доп. - К-: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 587 с. 

5. Римар М.И. Экономическая оценка инвестиций- Питер, 2005.- 480с. 

6. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, 

В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; За ред. В. М. Федосова. — К-: Либідь, 

1993.-247 с. 

 

Методичне забезпечення 
 

(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструкцій до 

лабораторних робіт, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів 

тощо). 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та 

виконання курсової роботи для студентів  4 курсу напряму 0501 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 6.050100 “Облік та аудит ” та «Економіка  

будівельних підприємств»  денної і заочної форми навчання. 2009р. 

 
Ресурси мережі Internet 

 
www.hsame.karkov.ua. 
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1.5 Анотація програми навчальної дисципліни 

Фінанси  будівельних підприємств 

          Метою дисципліни є формування у студентів системи базових знань 

з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування 

фінансових ресурсів, та джерел їх формування; організації фінансової 

діяльності підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння 

методами фінансового планування; оцінювання фінансового стану; санації та 

фінансового планування. Предметом дисциплни є система фінансово-

економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної 

діяльності суб’єктів  господарювання. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Финансы строительных   предприятий 

  Целью дисциплины является формирование у студентов системы базовых 

знаний по теории и практике финансовых отношений субъектов 

хозяйствования, изучение сущности и функций  финансов предприятия, 

финансовых ресурсов и источников их формирования; организации финансовой 

деятельности предприятий; проведения  финансовых расчетов; овладение 

методами финансового планирования; оценивание финансового состояния; 

санация предприятий. Предметом дисциплини является система финансово-

экономических отношений, которые возникают в процессе текущей и 

инвестиционной деятельности субъектов  хозяйствования. 

 

 

Syllabus Annotation  

                                              Finances of the Enterprises     

          The aim of the discipline is to provide students with the basic knowledge 

in the field of the financial relationships between economic agents theory and 

practice, financial resources formation as well as financial activity organization at the 

enterprises; and to develop skills of the financial payment organization; to acquire 

methods of the financial planning, financial performance evaluation and financial 

sanation.  System of the financial and economical relationships, which emerge while 

economic agents undertake routine and investment activities, can be determined as 

the subject of a discipline. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи  

( за робочим навчальним планом денної форми навчання)  
                                                                                                      Таблиця 1 

Години 

В тому числі В тому числі Спеціальність 
(шифр, 

абревіатура) 

Всього, 
кредит/ 
годин 

Т
р

и
м

ес
тр

и
/ С

ем
ес

тр
и

/ 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Л
аб

ор
а-

то
р

н
і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

т.
р

аб
. 

КР РГЗ 

Екзамен 
(триместр
/семестр) 

ПМК/ 
залік 

(триместр
/семестр) 

6.030504 

Економіка 

підпниєм-

ства 

 

4,0/144 

(денна 

форма) 

 

 

12 

 

60 

 

24 

 

36 

  

84 

  

 

 

20 

 

 

12 

6.030504 

Економіка 

підпниєм-

ства 

 

4,0/144 

(заочна 

форма) 

8 12 8 4  132   20  8 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 
 Модуль            Фінанси будівельного  підприємства                 4,0/ 144 

Змістовні модулі (ЗМ): 

ЗМ1. Основи організації фінансів підприємства -1,0/36         
Навчальні елементи  

1. Основи фінансів підприємства.  

2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 

3.Організація грошових розрахунків підприємств.. 

4.  грошові надходження  

5. Формування і розподіл прибутку.  

ЗМ 2. Фінансові  ресурси  підприємства - 1,5/54 
Навчальні елементи 

1. Фінансові ресурси підприємств 

2. Обігові кошти 

3. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  

4. Кредитування підприємства   

ЗМ 3. Оподаткування та фінансове планування підприємства- 1,5/54 
Навчальні елементи 

1. Оподаткування підприємства  

2. Фінансове планування на підприємствах  

3. Оцінювання  фінансового стану підприємства 

4. Фінансова санація підприємств                                                                                  
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями та формами 
навчальної роботи студента                                                                                                                                

Таблиця 2 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни  

(денна форма навчання) 
Форми навчальної роботи 

Модулі,  змістовні модулі 

Всього, 
кредит

/ 
годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостій 
на робота 

Модуль  Фінанси будівельного 

підприємства 

4/144 24 36 84 

ЗМ 1.  Основи організації фінансів 

підприємства  

1,0/36 4 8 24 

ЗМ 2. Фінансові  ресурси  підприємства  1,5/54 10 14 30 

ЗМ 3. Оподаткування та фінансове 

планування підприємства  

1,5/54 10 14 30 

 
2.2.2. Лекційний курс 

Таблиця 3 

Розподіл часу лекційного кусу  (денна форма навчання) 
Кількість 

годин Тема 
Лекції 

Модуль  Фінанси будівельного підприємства 
ЗМ 1.  Основи організації фінансів підприємства 1,0/36 год 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 0,5 

Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 0,5 

Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств.  0,5 

Тема 4. Грошові надходження 0,5 

Тема 5. Формування і розподіл прибутку. 2,0 

Разом  за ЗМ 1   4,0 

ЗМ 2. Фінансові  ресурси  підприємства 1,5/54год  

Тема 6 .Фінансові ресурси підприємств 2 

Тема 7.Обігові кошти 3 

Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  3 

Тема 9.Кредитування підприємства 2 

Разом ЗМ 2 10 

ЗМ 3. Оподаткування та фінансове планування підприємства 1,5/54  

Тема 10.Оподаткування підприємства                                                
2 

Тема 11. Фінансове планування на підприємствах  4 

Тема 12. Оцінювання  фінансового стану підприємства 2 

Тема 13. Фінансова санація підприємств                                                                                    2 

Разом за ЗМ 3 10 

Разом за модулем 24 
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Таблиця 3.1 

Розподіл часу лекційного курсу  (заочна форма навчання) 
Кількість 

годин Тема 
Лекції 

Модуль  Фінанси будівельного підприємства  

Тема 1. Основи фінансів підприємства 0,5 

Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 0,5 

Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств.  0,5 

Тема 4. Грошові надходження 0,5 

Тема 5. Формування і розподіл прибутку. 1 

Тема 6 .Фінансові ресурси підприємств 0,5 

Тема 7.Обігові кошти 0,5 

Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  1 

Тема 9. Кредитування підприємства 0,5 

Тема 10.Оподаткування підприємства                                                0,5 

Тема 11. Фінансове планування на підприємствах  1 

Тема 12. Оцінювання  фінансового стану підприємства 0,5 

Тема 13. Фінансова санація підприємств                                                                                    0,5 

Разом 8,0 

 
2.2.3. Практичні заняття (деннна і заочна форми навчання) 

 
Практичне заняття є однією із форм навчального заняття, на якому 

викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно 

сформульованих завдань. Основна мета практичного заняття полягає в 

розширенні, поглибленні та деталізації теоретичних знань, отриманих 

студентами на лекціях, в процесі самостійної роботи і спрямувати їх на 

підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і 

навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються 

при виставлені поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

Таблиця 4 

Розподіл часу практичних занять (денна форма навчання) 

Теми практичних завдань 
Кількість 

годин 
1 2 

Модуль  Фінанси будівельного підприємства  

ЗМ 1.  Основи організації фінансів підприємства  
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Продовження табл. 4 

1 2 
Тема 1. Основи фінансів підприємства 1 

Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 1 

Тема 3.Організація грошових розрахунків підприємств, грошові надходження                 2 

Тема 4. Прибуток підприємства її планування і розподіл 4 

Тема 5 .Фінансові ресурси підприємств 2 

ЗМ 2. Фінансові  ресурси  підприємства  

Тема 6.  Обігові кошти 4 

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 4 

Тема 8.  Кредитування підприємства 4 

Тема 9.Оподаткування підприємства                                                4 

ЗМ 3. Оподаткування та фінансове планування підприємства  

Тема10. Фінансове планування на підприємствах 4 

Тема 11.Оцінювання  фінансового стану підприємства 4 

Тема 12. Фінансова санація підприємств                                                                                2 

Разом за модулем  36 

 
Таблиця 4.1 

Розподіл часу практичних занять (заочна форма навчання) 

Теми практичних завдань 
Кількість 

годин 
Обігові кошти 1 

 Прибуток підприємства її планування і розподіл 1 

 Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 1 

Оцінювання  фінансового стану підприємства 1 

Разом 4 

 
2.2.4. Індивідуально-консультативна робота 

 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі: розрахунково-графічного 

завдання, індивідуальних завдань, їх перевірки, перевірки і захисту поточних 

завдань, консультацій. 

Розрахунково-графічна робота виконується у відповідності з вимогами 

викладеними в Методичних вказівках до практичних занять, самостійної 

роботи та виконання розрахункової  роботи для студентів  4 курсу напряму 

0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 “Облік та аудит ” та 

«Економіка  будівельних підприємств»  денної і заочної форми навчання. 

2009р. 

Розрахунково-графічна робота є складовою частиною у вивченні дисципліни 

“Фінанси будівельного підприємства”                                                                     

Обсяг у годинах - 30. 

  Мета роботи:  
- закріпити теоретичні знання студентів; 
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-  виробити у студентів вміння  використовувати нормативні акти, 

методичні рекомендації для складання  фінансового плану підприємства; 

- виробити у студентів  вміння  оцінювати фінансовий  стан підприємства; 

- виробити  вміння  розробляти фінансову стратегію підприємства. 

Розрахунково-графічна робота складається з двох частин: фінансовий план 

підприємства; оцінка фінансового стану підприємства.   

Зміст роботи : 
Складання  кошторису витрат на провадження робіт. Розрахунок прибутку 

від  виконаних робіт. Нереалізованого прибутку. Нарахування амортизації і 

розподіл амортизаційних відрахувань  по призначенню. Розрахунок потреби в 

довгостроковому кредиті і плати за користування кредитом. Формування  

резервних фондів та  джерел фінансування капітальних вкладень. Складання 

фінансового плану підприємства. Складання платіжного календаря і касового 

плану. Шахова таблиця до фінансового плану і її аналіз. Аналіз фінансової 

стійкості і ліквідності балансу. Аналіз наявності і розміщення оборотних 

коштів. Оборотність оборотних коштів 

 
2.2.5. Самостійна робота студентів 
При вивченні дисципліни “Фінанси будівельних підприємств” окрім 

лекційних, практичних завдань, тобто аудиторної роботи, значну увагу 

необхідно приділяти самостійній роботі. 

Основні види самостійної роботи студента: 

1. Вивчення додаткової літератури 

2. Робота з нормативною базою 

3. Підготовка до практичних занять 

4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю 

5. Виконання розрахунково-графічної роботи 

Таблиця 5 

Розподіл часу самостійної роботи  (денна форма навчання) 
Кількість 

годин 
Тема 

Самостійна 
робота 

1 2 
Модуль Фінанси будівельного підприємства 
ЗМ 1.  Основи організації фінансів підприємства 1,0/36 год. 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 3 

Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 5 

Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств,  5 

Тема 4. Грошові надходження 5 

Тема 5. Формування і розподіл прибутку. 6 

Разом ЗМ 1 24 

ЗМ 2. Фінансові  ресурси  підприємства 1,0/36год  

Тема 6.Фінансові ресурси підприємств 6 

Тема 7.Обігові кошти 8 
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Продовження табл. 5  

1 2 
Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  8 

Тема 9.Кредитування підприємства 8 

Разом ЗМ 2 30 

ЗМ 3. Оподаткування та фінансове планування підприємства 
Тема 10.Оподаткування підприємства                                                6 

Тема 11. Фінансове планування на підприємствах  8 

Тема 12. Оцінювання  фінансового стану підприємства 8 

Тема 13. Фінансова санація підприємств                                                                                    8 

Разом ЗМ 3 30 

Разом за модулем 84 

Таблиця 5.1 

Розподіл часу самостійної роботи  (заочна форма навчання) 
Кількість 

годин 
Тема 

Самостійна 
робота 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 4 

Тема 2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 4 
Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств,  8 
Тема 4. Грошові надходження 10 
Тема 5. Формування і розподіл прибутку. 10 
Тема 6.Фінансові ресурси підприємств 10 
Тема 7.Обігові кошти 10 
Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  10 
Тема 9.Кредитування підприємства 10 
Тема 9.Оподаткування підприємства                                                10 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах  16 
Тема 11. Оцінювання  фінансового стану підприємства 20 
Тема 12. Фінансова санація підприємств                                                                                  10 
Разом 132 

 
 

2.3. Засоби діагностики і структура залікового кредиту 
Таблиця 6. 

 Структура залікового кредиту (денна форма навчання) 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 
Розподіл  
балів, % 

 Поточний контроль зі змістовних модулів 

ЗМ 1. тестовий контроль 1 20 

ЗМ 2. тестовий контроль 2 20 

ЗМ 3 Виконання і захист РГР 20 

Підсумковий контроль за модулем   

ПМК  (письмовий) 40 

Всього за модулем  100% 
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Шкала переведення показників успішності знань студентів ХНАМГ в 
систему оцінювання за шкалою ECTS 

 
Оцінка за 
шкалою 
ХНАМГ 

Визначення 
Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
90-100 Відмінне виконання (A) 

80-90 Вище середнього рівня (В) 
Відмінно 

70-80 Взагалі робота правильна, але с певною 

кількістю помилок 
(C) 

Добре 

60-70 Непогано, але зі значною кількістю недоліків (D) 

50-60 Виконання задовольняє мінімальним 

критеріям 
(E) Задовільно 

20-50 Потрібно попрацювати над тим, як отримати 

позитивну оцінку (можливість повторного 

складання) 

(FX) 

0-20 Необхідна серйозна подальша робота 

(повторне вивчення дисципліни) 
(F) 

Незадовільно 

 

 
Таблиця 7. 

Структура залікового кредиту (заочна форма навчання) 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 
Розподіл  
балів, % 

Поточний контроль - 

Виконання і захистрозрахункової  роботи 60 

Підсумковий контроль за модулем   

Залік (письмовий) 40 

Всього за модулем  100% 

 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Таблиця 8.  
Тема Література 

Тема1. Основи фінансів підприємства 1/с. 8-24/; 2 /с.9-14/; 

4/с.5-22/ 

Тема2. Організація фінансової роботи на підприємстві. 2/с.17-19/; 4/с.16-22/ 

Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств, 

грошові надходження                  

1/с. 24-47/; 2/с.26-42/ 

4/с.25-44/ 

Тема4. Прибуток підприємства її планування і розподіл 2/с.62-79/; 4/с.47-68/ 

Тема5 .Фінансові ресурси підприємств 2/с. 14-17/; 4/с. 12-16/ 

Тема 6.  Обігові кошти 2/с.118-127/; 4/с. 178-207/ 

Тема7. Фінансове забезпечення відтворення основних 

фондів 

1/с. 120-134/; 2/с.83-107/; 4/с. 242-280/; 

5/с.25-29;231-242/ 

Тема 8.  Кредитування підприємства 1/с.83-120/; 2/с.165-185/; 4/с.210-238/ 

Тема 9.Оподаткування підприємства                                               1/с. 74-83/; 2/с.133-154/; 4/с.76-173/ 

Тема10. Фінансове планування на підприємствах 2/с.189-192/; 3./с.186-191/ 

4/с. 283-291/ 

Тема11.Оцінювання  фінансового стану підприємства 1/с.134-170/; 2/с.201-204/; 3/с.43-80/; 

4/с. 295-309/ 

Тема 12. Фінансова санація підприємств                                                   1/с. 183-191/; 2/с.213-219/; 4/с. 312-

331/ 
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