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Мета курсу  - ознайомити з актуальними питаннями ефективного 

виробництва, навчити методам раціональної організації та управління 

фінансовими, трудовими ресурсами на підприємствами. 

 

Цільова аудиторія: керівники економічного та фінансового відділу, 

фінансисти та економісти, ТОП-менеджерів, бухгалтера. 

 

Після курсу «Фінанси підприємства» слухач повинен Знати:  

- Розрахунок собівартості та калькуляції продукції (постійні та змінні 

витрати) 

- Система «Витрати-обсяг-прибуток» (точка беззбитковості, 

маржинальний прибуток; ефект левериджу) 

- Показники ефективності використання основних та оборотних ресурсів 

підприємства (загальна, питома та відносна матеріаломісткість; виробнича 

потужність; амортизація основних засобів) 

- Процес складання бізнес-плану підприємства (аналіз ринку і маркетингу; 

план виробництва або торговий план; план продаж; фінансовий план) 

- Нормування матеріальних та трудових ресурсів (трудомісткість; 

продуктивність праці, витрати робочого часу, норми затрат); 

- Облік витрат та калькулювання собівартості продукції (нормативні, 

фактичні, планові); 

- Фінансовий аналіз та управління підприємства (грошові потоки, 

рентабельність EBITDA, EBITDA margin) 

- Інструменти для ощадливого виробництва (lean; 5-S, TQM, JIT, SMED, 

TPM; надійне виробництво; «структурне виробництво») 

 

Після курсу «Фінанси підприємства» слухач повинен Вміти: 

- Розробити бізнес-план діяльності підприємства; 

- Розраховувати калькуляцію собівартості продукції 

- Розраховувати та аналізувати показники нормування матеріальних 

ресурсів та продуктивності праці на підприємстві. 

- Визначити фінансові витрати підприємства та використовувати методи 

для бережливого виробництва; 

- Розраховувати та аналізувати економічні та фінансові показники 

діяльності підприємства 

- Застосовувати управлінський облік для розробки пріоритетних напрямів 

розвитку підприємства. 

 

  



Структура курсу «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

№ Назва модулів 
к-ть 

год. 

Всього 

ауд.- г 

БЛОК 1 «ЕКОНОМІКА» 

1 

Модуль 1.  Управління витратами  

6 
Структура постійних та змінних витрат підприємства 2 

Обчислення собівартості та калькуляції  продукції 2 

Контроль витрат та стимулювання економії ресурсів 2 

2 

Модуль 2. Управлінський облік 

12 

  Сутність управлінського обліку 2 

Облік, розподіл та калькулювання змінних та нормативних витрат 

(ВАS ERP) 
6 

Система «Витрати-обсяг-прибуток» (точка беззбитковості, 

маржинальний прибуток, ефект левериджу) 
4 

3 

Модуль 3.  Аналіз господарської діяльності підприємства 

12 
Аналіз виробництва та реалізації продукції 4 

Аналіз основних засобів та матеріальних оборотних ресурсів 4 

Аналіз собівартості продукції та витрат на виробництво 4 

4 

Модуль 4. Планування діяльності підприємства 

6 

Планування господарської діяльності 2 

Складання бізнес-плану (план виробництва, план продажу, рівномірний  

план виробництва) 
2 

Бюджетування і контроль постійних та змінних витрат 2 

5 

Модуль 5. Економічна ефективність проектів 

6 

Основні положення сучасної методології управління проектами 2 

Організація збирання та підготовки вихідної інформації для проведення 

аналізу ефективності проекту. 
2 

Оцінка економічної ефективності проекту 2 

 
Підсумкова робота блоку 1 2 

Разом 44 

БЛОК 2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ» 

6 

Модуль 6. Трудовий процес та принципи його організації 

6 

Сутність, значення і об’єкти нормування праці 2 

Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу. Трудомісткості 

продукції  
2 

Витрати робочого часу. Фотографія робочого часу, Хронометраж. 

Штатний розпис. 
2 

7 

Модуль 7. Організація нормування праці на виробництві 

12 
Норми затрат праці. Методи та способи встановлення норм праці 4 

Нормування праці робітників, службовців, спеціалістів на підприємстві 6 

Організація й аналіз нормування праці на виробництві 2 

8 

Модуль 8. Оплата праці 

6 

Державне регулювання оплати праці 2 

Тарифна система оплати праці. Форми і системи оплати праці та 

оподаткування заробітної плати 
 

2 

Планування та аналіз використання Фонду оплати праці на 

підприємстві 
2 

 
Підсумкова робота блоку 2 2 

Разом 30 



БЛОК 3 «ФІНАНСИ» 

9 

Модуль 9. ERP система планування ресурсів підприємства 

4 

Поняття, зміст та конфігурації  ERP – системи як системи управління 

підприємством. Основні проблеми впровадження  ERP – системи на 

підприємстві 
2 

Основні модулі системи та задачі управління підприємством на базі  

ERP – системи  
2 

10 

Модуль 10. Ощадливе виробництво (Lean) 

6 
Управлінський та технологічний підходи ощадливого виробництва 2 

Інструменти  ощадливого виробництва (lean; 5-S, TQM, JIT, SMED, 

TPM; надійне виробництво; «структурне виробництво») 
4 

11 

Модуль11. Фінансовий аналіз 

 

8 

 Фінансова звітність  2 

Аналіз: майна підприємства, джерел формування капіталу 2 

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз 

грошових потоків. Аналіз прибутковості та рентабельності 

підприємства 

2 

Комплексний аналіз фінансового стану. Прогнозування фінансового 

стану підприємства. 
2 

12 

Модуль 12.  Управління фінансами 

16 

Управління  основним та оборотним капіталом підприємстві.  4 

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 4 

Управління інвестиціями. Управління грошовими потоками. 4 

Управління фінансовими ризиками. Антикризове фінансове управління 2 

13 

Модуль 13. Бюджетування та система фінансового контролінгу  

6 Організація фінансового контролінгу на підприємстві 2 

Бюджетний контроль.  Фінансова діагностика та моніторинг 4 

16. Підсумкова робота блоку 3 2 

17. Модуль 14. Підсумкова робота курсу «ФІНАНСИ» 4 

 Разом 46 

Разом  весь курс: 120 

 


