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Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

ОП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

Рівень ВО бакалавр 

Курс на якому буде 

викладатись 
3 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися 

Навчальна дисципліна формує у студентів систему 

базових знань з теорії і практики фінансових 

відносин суб’єктів господарювання, фінансового 

забезпечення, фінансового планування, організації 

фінансової діяльності підприємств. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни корисно майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для оволодіння 

сучасними фінансовими технологіями та 

інструментами, здатності до опрацювання та 

прийняття відповідних рішень з питань розробки та 

реалізації довгострокової та поточної фінансової 

політики підприємства, у тому числі моніторингу 

поточного фінансового стану підприємства, 

діагностики фінансування підприємств, ефективності 

управління оборотним капіталом, визначення 

фінансових результатів підприємства та їх розподілу, 

оперативного та поточного фінансового планування.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення дисципліни дозволить: 

 аналізувати й узагальнювати результати 

фінансово-господарської діяльності підприємства;  

 об’єктивно оцінювати фінансову ситуацію (як 

внутрішню, так і зовнішню), аналізувати 

показники фінансового стану підприємства;  

 розраховувати потребу в грошових коштах для 

забезпечення поточної фінансово-господарської 



діяльності;  

 керувати формуванням витрат на виробництво і 

реалізацію продукції;  

 здійснювати планування і оперативний контроль 

надходжень виручки від реалізації продукції;  

 управляти прибутком і рентабельністю, 

здійснювати контроль за розподілом і 

використанням прибутку, визначати можливі 

темпи розвитку на основі норм розподілу 

прибутку й самофінансування;  

 обирати раціональні форми фінансово-кредитного 

забезпечення;  

 розробляти фінансовий план підприємства; 

 розробляти заходи з питань санації й запобігання 

банкрутству підприємств. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на: 

 розуміння змісту фінансової роботи та завдань 

фінансових підрозділів на підприємстві;  

 обізнаність щодо основних форм грошових 

розрахунків підприємства;  

 здатність узагальнювати джерела грошових 

надходжень підприємства, обізнаність щодо 

формування та розподіл прибутку;  

 розуміння основ організації та способів 

раціонального використання оборотних коштів;  

 опанування напрямків фінансового забезпечення 

відтворення основних фондів;  

 обізнаність щодо основних базових методів 

фінансового аналізу та фінансового планування;  

 уміння визначати раціональні способи фінансової 

санації та запобігання банкрутства підприємства. 

Інформаційне забезпечення НМК дисципліни, Office 365 

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового 

контролю 
екзамен 

Максимальна кількість 

здобувачів 
50 

Мінімальна кількість 

здобувачів 
7 

 


