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ВСТУП 
 

     Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Фінанси 
підприємств міського господарства» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030504 – «Економіка 
підприємства». 
     Навчальним планом передбачено фахове спрямування «Економіка  
підприємств міського господарства». 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання сукупності 
фінансових відносин, що виникають у процесі господарської діяльності 
підприємства, принципи їх організації та напрямки удосконалення націлені 
на підвищення ефективності діяльності  підприємств міського господарства. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

- макроекономіка - фінансовий менеджмент 

- мікроекономіка - курсове та дипломне проектування 

- економіка підприємства  

- статистика  

-  технологія виробництва  

- господарське право  

- бухгалтерський облік та аудит  

- державні фінанси  

- гроші та кредит  

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів 
(ЗМ): 
ЗМ1. Фінансова оцінка ресурсів та організація фінансів підприємств, 
розрахункові та податкові відносини  підприємств міського господарства. 
ЗМ 2. Управління фінансовими ресурсами та фінансовими потоками на 
підприємствах міського господарства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств 
міського господарства» є формування у студентів комплексу знань основ 
теорії та практичних навичок з фінансів  підприємства як необхідної 
складової фахової підготовки економістів. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси  підприємств 
міського господарства» є вивчення сутності й функцій фінансів  підприємств, 
фінансових ресурсів та джерел їх формування; пізнання особливостей 
фінансової діяльності та внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин 
підприємств; оволодіння принципами фінансового аналізу та фінансового 
планування на  підприємствах міського господарства; набуття навиків 
фінансових розрахунків.  
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
 
знати: сутність фінансів підприємства, їх функції та значущість у 

ринковій економіці; господарський і фінансовий механізм; фінансові 
відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та 
принципи їх організації; взаємовідносини підприємства з бюджетом та 
позабюджетними фондами; взаємовідносини підприємств із комерційними 
банками; організацію фінансової роботи на підприємствах міського 
господарства; завдання та функції фінансової служби підприємства; 
формування і розподіл прибутку; фінансування відтворення основних та 
оборотних фондів; кредитування підприємств;  оцінювання фінансового 
стану підприємств. 

 
вміти: складати фінансові плани підприємства (перспективний, 

поточний, оперативний);  виконувати розрахунки фінансових показників; 
аналізувати виконання фінансових показників та фінансового стану 
підприємства; кількісно оцінювати явища та визначати тенденції зміни 
показників;  приймати рішення за результатами фінансового аналізу. 
 
  мати компетентності: аналізувати інформаційні та 
статистичні матеріали щодо оцінки фінансового стану 
підприємства, використовуючи для цього сучасні методи та 
показники для такої оцінки; оперативно використовувати 
результати економічного аналізу при розробці та прийнятті 
фінансових рішень при формуванні доходів і витрат підприємства, 
формування напрямків використання капіталу та прибутку 
підприємства. 
 
     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 2,5 кредити 
ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Фінансова оцінка ресурсів та організація 
фінансів підприємств, розрахункові та податкові відносини  підприємств 
міського господарства: 
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 1. Основи фінансів підприємства 
 2. Організація грошових розрахунків підприємства 
 3. Грошові потоки, доходи і витрати на підприємствах міського господарства 
 4. Формування й розподіл прибутку  підприємств міського господарства 
 5. Оподаткування підприємства 

Змістовий модуль 2. Управління фінансовими ресурсами та 
фінансовими потоками на  підприємствах  міського господарства: 

 
6. Оборотні кошти 

     7. Кредитування  підприємств міського господарства 
8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  
9. Оцінювання фінансового стану   підприємства 

   10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства 
   11. Фінансова санація і банкрутство підприємств. 
 

Індивідуальне завдання: РГЗ для студентів денної форми навчання. 
 
 

3. Рекомендована література: 
 
1. Білик. М.Д. та ін. Фінанси підприємств: Навч. посіб. К.: Центр 

«Методика-інформ», 2003. – 201 с. 
2. Колчина Л.В. Финансы предприятия /Учебник для Вузов/ - М., 2000. – 

413 с. 
     3. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред., проф. 
А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 
     4. Юр’єва Т.П. Фінанси підприємств міського  господарства. Навч. 
посібник. – Харків: ХНАМГ, 2003. –  336 с. 

5. Юр’єва Т.П., Ачкасов І.А., Груба Г.І., Юр’єва С.Ю. Фінанси 
підприємств житлово-комунального господарства. Навч. посібник. – Харків: 
ХНАМГ, 2007. –  200 с. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
диференційований залік. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання: комплекти тестових 

завдань для поточних модульних робіт, варіативні завдання для виконання 
аудиторних і самостійних письмових робіт, питання для проведення 
індивідуального та фронтального опитування, захист РГЗ, комплект завдань 
для проведення диференційного заліку. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств міського 

господарства» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра 6.030504 «Економіка підприємства». 
     Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємств 
міського господарства» є вивчення  сутності й функцій фінансів підприємств 
міського господарства, фінансових ресурсів та джерел їх формування; 
пізнання особливостей фінансової діяльності та внутрішніх і зовнішніх 
фінансових відносин підприємств; оволодіння принципами фінансового 
аналізу та фінансового планування на підприємствах; набуття навиків 
фінансових розрахунків.  

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

 
The program for the discipline «Finances of enterprises of municipal 

economy» is composed in accordance with the educational and vocational training 
program for Bachelor degree training the direction 6.030504 «Economics of 
enterprises». 

The main objectives of studying the discipline «Finances of enterprises of 
municipal economy» is to study the nature and functions of the Finance of 
enterprises of municipal economy, financial resources and sources of their 
formation; study of the characteristics of financial activities and internal and 
external financial relations of enterprises; mastering the principles of financial 
analysis and financial planning in construction enterprises; acquisition of skills of 
financial calculations. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Программа учебной дисциплины «Финансы предприятий городского 

хозяйства» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной 
программой подготовки бакалавра направления 6.030504 «Экономика 
предприятий». 
    Основными задачами изучения дисциплины «Финансы предприятий 
городского хозяйства» является изучение сущности и функций финансов 
предприятий городского хозяйства, финансовых ресурсов и источников их 
формирования; изучение особенностей финансовой деятельности, а также 
внутренних и внешних финансовых отношений предприятий; овладение 
принципами финансового анализа и финансового планирования на 
строительных предприятиях; приобретение навыков финансовых расчетов. 
 


