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1. Структура навчальної дисципліни 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Аудиторні заняття/годин 48 14 

Самостійна робота/годин 72 106 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 32 10 

- практичні заняття, годин 16 4  

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

32 10 

- опрацювання окремих розділів 

програми,  

     які не виносяться на лекції 

16 72 

- виконання індивідуальних завдань 6 6 

- підготовка та складання заліку,  

     реферату, тестування 

18 18 

Залік   

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання - 60%; 

- заочна (дистанційна) форма навчання – 88,33%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення 

діяльності» є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері фінансів, 

їх залучення, розподілу та ефективного використання. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі результати навчання: 

 нормувати власні оборотні кошти підприємства,  

 визначати точку беззбитковості та рівень рентабельності діяльності 

підприємства; 

 здійснювати оцінку прибутковості продукції підприємства;  

 визначати фінансові результати діяльності підприємства,  

 розраховувати плату за користування кредитом підприємства; 

 володіти методами аналізу відхилень фактичних результатів від 

планових; методами експертної стратегічної та оперативної 

діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства.  

 



  

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

ПІДПРИЄМСТВ 

1 Тема1. Суть і функції грошей 

1. Визначення суті грошей і їх походження 

2. Функції грошей 

3. Еволюція форм грошей 

2 0,5 

2 Тема 2. Основи організації фінансів підприємств 

1. Історичні передумови виникнення фінансів 

2.Суть та функції фінансів підприємств 

3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела 

формування 

4. Зміст фінансової діяльності та фінансова робота на 

підприємстві 

5. Фінансова стратегія і політика підприємства 

6. Організаційні основи функціонування фінансів 

підприємств 

2 0,5 

3 Тема 3. Організація грошових розрахунків 

підприємства 

1. Сутність грошових розрахунків і принципи їх 

організації 

1.1. Класифікація грошових потоків підприємства 

2. Готівкові розрахунки на підприємстві 

3. Суть і форми безготівкових розрахунків 

4. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і 

значення у фінансово-господарській діяльності 

підприємств 

5. Особливості організації розрахунків підприємств 

готельно-ресторанної діяльності  

4 0,5 

3 Тема 4. Грошові надходження підприємств 

1. Характеристика, склад і класифікація грошових 

надходжень підприємств 

2. Доходи (виручка) від реалізації продукції 

3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої 

діяльності 

4. Особливості отримання доходу підприємствами 

готельно-ресторанної справи 

2 0,5 

5 Тема 5. Капітал підприємства 

1. Капітал підприємства і джерела його 

4 1.5 



  

формування 

2. Основний капітал підприємства 

2.1. Види вартості основного капіталу 

2.2. Знос основних фонів. Амортизація 

3. Оборотний капітал підприємства 

3.1. Порядок нормування оборотних коштів 

підприємства 

3.2. Методи визначення сукупної потреби в 

оборотних коштах 

6 Тема 6. Оподаткування підприємств 

1. Поняття і значення податків. 

2. Види податків. 

3. Методи нарахування та утримання податків. 

Державний бюджет. 

4. Особливості оподаткування суб’єктів туристичної 

та готельно-ресторанної діяльності. 

2 1,5 

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

7 Тема 7. Кредитуванні та інші джерела 

фінансового забезпечення діяльності підприємств 

1. Суть і функції кредиту, принципи кредитування 

2. Види та форми кредиту 

3.  Процес отримання банківського кредиту 

4. Інші джерела фінансового забезпечення 

діяльності підприємств 

2 0,5 

8 Тема 8. Інвестування у підприємницькій 

діяльності 

1. Суть та значення інвестування 

2. Види інвестицій 

3. Емісійна політика підприємства 

4. Дивідендна політика підприємства 

2 0,5 

9 Тема 9. Формування і розподіл прибутку 

1. Прибуток підприємства: суть, функції та 

фактори впливу 

2. Рентабельність підприємства 

3. Методи планування прибутку підприємства 

4. Витрати підприємства 

5. Формування чистого прибутку підприємства 

6. Розподіл і використання чистого прибутку 

підприємства 

4 1 

10 Тема 10. Оцінка фінансового стану підприємства 

1. Фінансовий стан підприємства та методи його 

оцінки 

2 1 



  

2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового 

стану підприємства 

3. Показники оцінки фінансового стану підприємства 

4. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства 

11 Тема 11 Фінансове планування на підприємствах 

1. Суть, методи і завдання фінансового 

планування на підприємстві 

2. Складання фінансових планів на підприємстві 

2.1. Перспективне фінансове планування 

2.2. Складання поточного фінансового плану – 

балансу доходів і видатків 

2.3. Бюджетування на підприємстві 

2.4. Оперативний фінансовий план (платіжний 

календар) 

3. Фінансовий план державних підприємств 

4 1 

12 Тема 12. Фінансова санація та банкрутство 

підприємств 

1. Фінансова криза на підприємстві: зміст і 

причини виникнення 

2. Економічна суть, джерела та необхідність 

фінансової санації підприємств 

3. Порядок проведення санації підприємств 

3.1. Досудова санація підприємства 

3.2. Судова процедура санації підприємства 

4. Банкрутство підприємства: підстави і наслідки 

2 1 

УСЬОГО годин: 32 10 

 

3.2. Практичні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Суть і функції грошей. Основи організації 

фінансів підприємств 

1. Обговорення питань теми: 

 Значення дисципліни в процесі підготовки фахівців 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 Визначення суті грошей і їх походження 

 Функції грошей 

 Еволюція форм грошей 

 Історичні передумови виникнення фінансів 

 2.Суть та функції фінансів підприємств 

 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела 

формування 

2 0,5 



  

 Зміст фінансової діяльності та фінансова робота на 

підприємстві 

 Фінансова стратегія і політика підприємства 

 6. Організаційні основи функціонування фінансів 

підприємств  

1. Програмований контроль. 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 Практичне заняття №2 

Тема. Організація грошових розрахунків підприємства 

1. Обговорення питань теми: 

 Сутність грошових розрахунків і принципи їх 

організації 

 Класифікація грошових потоків підприємства 

 Готівкові розрахунки на підприємстві 

 Суть і форми безготівкових розрахунків 

 Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і 

значення у фінансово-господарській діяльності 

підприємств 

 Особливості організації розрахунків підприємств 

готельно-ресторанної діяльності 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

3 Практичне заняття №3 
Тема: Грошові надходження підприємств. Капітал 

підприємства 

1. Обговорення питань теми: 

 Характеристика, склад і класифікація грошових 

надходжень підприємств 

 Доходи (виручка) від реалізації продукції 

 Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої 

діяльності 

 Особливості отримання доходу підприємствами 

готельно-ресторанної справи 

 Капітал підприємства і джерела його формування 

 Основний капітал підприємства 

 Види вартості основного капіталу 

 Знос основних фонів. Амортизація 

 Оборотний капітал підприємства 

 Порядок нормування оборотних коштів 

підприємства 

 Методи визначення сукупної потреби в оборотних 

коштах 

2. Програмований контроль. 

2 0,5 



  

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

4 Практичне заняття №4 

Тема: Оподаткування підприємств 

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття і значення податків. 

 Види податків. 

 Методи нарахування та утримання податків. 

Державний бюджет. 

 Особливості оподаткування суб’єктів туристичної 

та готельно-ресторанної діяльності. 

1. Програмований контроль. 

2. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

5 Практичне заняття №5 

Тема. Кредитуванні та інші джерела фінансового 

забезпечення діяльності підприємств. Інвестування у 

підприємницькій діяльності 

1. Обговорення питань теми: 

 Суть і функції кредиту, принципи кредитування 

 Види та форми кредиту 

  Процес отримання банківського кредиту 

 Інші джерела фінансового забезпечення діяльності 

підприємств 

 Суть та значення інвестування 

 Види інвестицій 

 Емісійна політика підприємства 

 Дивідендна політика підприємства 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

6 Практичне заняття №6 

Тема. Формування і розподіл прибутку. Оцінка 

фінансового стану підприємства 

2. Обговорення питань теми: 

 Прибуток підприємства: суть, функції та фактори 

впливу 

 Рентабельність підприємства 

 Методи планування прибутку підприємства 

 Витрати підприємства 

 Формування чистого прибутку підприємства 

 Розподіл і використання чистого прибутку 

підприємства 

 Фінансовий стан підприємства та методи його 

оцінки 

2 0,5 



  

 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового 

стану підприємства 

 Показники оцінки фінансового стану підприємства 

 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 

1. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

7 Практичне заняття №7 

Тема. Фінансове планування на підприємствах 

2. Обговорення питань теми: 

 Суть, методи і завдання фінансового планування на 

підприємстві 

 Складання фінансових планів на підприємстві 

 Перспективне фінансове планування 

 Складання поточного фінансового плану – балансу 

доходів і видатків 

 Бюджетування на підприємстві 

 Оперативний фінансовий план (платіжний календар) 

 Фінансовий план державних підприємств 

3. Програмований контроль. 

4. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

8 Практичне заняття №8 

Тема. Фінансова санація та банкрутство підприємств 

1. Обговорення питань теми: 

 Фінансова криза на підприємстві: зміст і причини 

виникнення 

 Економічна суть, джерела та необхідність 

фінансової санації підприємств 

 Порядок проведення санації підприємств 

 Досудова санація підприємства 

 Судова процедура санації підприємства 

 Банкрутство підприємства: підстави і наслідки 

1. Розгляд індивідуальних завдань. 

2. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

УСЬОГО годин: 16 4 

  



  

3.3. Самостійна робота 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 

32 10 

2 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

8 64 

3 Опрацювання законодавчих та нормативних 

документів: 

 Закон України «Про підприємництво»  

 Закон України «Про банки і банківську діяльність»  

 Закон України «Про споживче кредитування"»  

 Закон України "Про Державний бюджет України"»  

 Закон України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг»  

 Вимоги до готелів різних категорій 

8 8 

3 Виконання індивідуальних завдань 6 6 

4 Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, заліку) тощо.  

18 18 

УСЬОГО годин: 72 106 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік 

 

Модуль 1 Модуль 2 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

Р
аз

о
м

 з
 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

20 20 20 15 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D задовільно  



  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. Навчально-методичне забезпечення  

1. Владимир О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних 

занять і самостійної роботи з дисципліни “Фінансове забезпечення діяльності” для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання / О. М. Владимир. – 

Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2017. – 112 с. 

 

6. Рекомендована література 

Базова 

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. Балабанов  И.  Т. Финансовый  менеджмент.  Теория  и  практика / И. Т. Балабанов. 

– М. : Перспектива, 2009. – 656 с.  

3. Бланк  И.  А.  Стратегия  и  тактика  управления  финансами / И. А. Бланк. – К. : 

МП "ИТЕМ лтд Украина", 1996. – 534 с.  

4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк ; 2-е изд., 

перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.  

5. Бригхэм  Ю.  Финансовый  менеджмент.  Экспресс-курс  4-е  изд. / Ю. Бригхэм, 

Дж. Хьюстон ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.: ил.  

6. Ван  Хорн  Дж.  К.  Основы  финансового  менеджмента  /  Ван Хорн Дж. К. – М. : 

Вильямс, 2006. – 1232 с.  

7. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с. 

8. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах 

трансформації економіки / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. 

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 448 с. 

9. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М. : Финансы 

и статистика, 2007. – 768 с.  

10. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. –  К.: Знаня, 2006. 

– 490 с. 

11. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В. П. 

Савчук. – М. : Соmpanion Group, 2008. – 880 с.  

12. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А. Слав юк. Навчальний посібник. — 



  

Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 460 с. 

13. Фінансовий менеджмент  : підручник  / кер. кол. авт.  і наук. ред. проф. А. М. 

Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.  

14. Финансовый менеджмент  / под ред. Г. Б. Поляк. – М.  : Волтер Клувер, 2009. – 

608 с.  

15. Финансовый  менеджмент:  Теория  и  практика  :  учебник  /  под ред. Е. 

Стояновой. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с.  

16. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. –

Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 232 с. 

17. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько;  Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с.  

 

Додаткова 

18. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием  / И. А. Бланк.  

–  К.  : Эльга, Ника-Центр,  2006.  –  672  с.  –  (Серия "Библиотека финансового 

менеджера". Вып. 10).  

19. Бланк И. А. Управление прибылью  / И. А. Бланк. – К.  : НИКА-Центр, 2007. – 768 

с.  

20. Колиснык М. Финансы. Стратегии, с которыми побеждают / М. Колиснык. – К. : 

Издательский Дом "Максимум", 2006. – 332 с.  

21. Коллас  Б.  Управление финансовой  деятельностью  предприятия.  Проблемы,  

концепции  и  методы  /  Б.  Коллас.  –  М.  :  Финансы  ; ЮНИТИ, 1997. – 576 с.  

22. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / О. П. Крайник, З. В. 

Клепикова. – Львів; К. : Дакор, 2000. – 260 с.  

23. 1Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. 

Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.  

24. Стоянова  Е. Финансовый  менеджмент  в  условиях  инфляции / Е. Стоянова. – М. 

: Перспектива, 2009. – 656 с.  

25. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / 

О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.  

26. Финансовое управление компанией / под общ. ред. Е. В. Кузнецовой. – М. : Фонд 

"Правовая культура", 1995. – 383 с.  

27. Хелферт Е. Техника финансового анализа  / Е. Хелферт  ; пер с англ. под ред. – Л. 

П. Белых. – М. : Аудит ; НИТИ, 1996. – 663 с.  

28. Хруцкой В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруцкой, Т. В. Сизова, 

В. В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2003 – 400 с.  

29. Шеремет  А.  Финансовый  анализ  предприятия  /  А.  Шеремет, Р. Сайфулин. – М. 

: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.  

30. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – 

К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.  

  

Ресурси мережі Інтернет 

31. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.minfin.gov.ua.  

32. Сайт Міністерства  економіки України  [Електронний  ресурс]. – Режим доступу : 



  

www.me.gov.ua.  

33. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.bank.gov.ua.  

34. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.ukrstat.gov.ua.  

35. Система  розкриття  інформації  на  фондовому  ринку  України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua. 

 

 

Фінансове забезпечення діяльності ID: 4505 

 

  

http://www.smida.gov.ua/


  

8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


