
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                               Фінанси підприємства                                                               
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4,5 кредитів ЄКТС,  

Лекцій 28 год., практичних занять 26 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль І. Основи організації і формування фінансових ресурсів 

підприємств  

Тема 1. Основи фінансів підприємств. Тема 2. Організація грошових 

розрахунків підприємств. Тема 3. Грошові надходження підприємств. 

Змістовий модуль ІІ. Оцінка формування та використання фінансових ресурсів 

підприємств 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку Тема 5. Оподаткування підприємств. 

Тема 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві. Тема 7.  Кредитування 

підприємств. Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 

Змістовий модуль ІІІ. Фінансовий ризик, планування та санація підприємства 

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства. Тема 10. Фінансове 

планування на підприємствах. Тема 11. Фінансова санація та банкрутство  

підприємств. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

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

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 
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РН. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем.  

РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади).  

РН. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності.  

РН. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки.  

РН. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

РН. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин; застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

РН. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

РН.  Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами та у невизначених умовах.  
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РН. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Мурзабулатова Олена Вячеславівна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент. 

 

 

 

 

 


