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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 

відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної  діяльності суб'єктів 

підприємництва. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи 

базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів підприємництва, 

формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 

діяльності. 

 

Основні завдання 

 

Завдання вивчення дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва»: 

- оволодіти теоретичними основами фінансів суб’єктів підприємництва; 

- засвоїти основні принципи залучення, формування та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва; 

- оволодіти навичками самостійного здійснення аналізу формування та 

використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Політична економія Фінансовий аналіз 

Макроекономіка Податкова система 

Фінанси Страхування 

Гроші і кредит Бюджетна система 

Економіка підприємства Місцеві фінанси 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності Результати навчання 

Здатність демонструвати та 

застосовувати теоретичні знання та 

практичні навики у сфері фінансів 

суб’єктів підприємництва 

Знати механізм функціонування фінансів 

суб’єктів підприємництва, особливості  

здійснення операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності, оподаткування, 

формування оптимальної структури  

джерел фінансування. 

Володіти методичним інструментарієм 

діагностики фінансового стану суб’єктів 

підприємництва. 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, інтерпретувати 

та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію 

облікового характеру  

Застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

Формувати і аналізувати фінансову 

звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію 

Здатність виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів 

Володіти методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів 

Здатність визначати, обґрунтовувати 

та брати відповідальність за 

професійні рішення 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів 

Застосовувати набуті знання з метою 

прийняття правильних управлінських 

рішень 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку 

Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань 

Здатність планувати економічні 

процеси в сфері фінансів суб’єктів 

підприємництва, обґрунтовувати 

альтернативи прийняття 

управлінських рішень за всіма 

видами діяльності. 

Здійснювати фінансове планування та 

прогнозування діяльності суб’єктів 

підприємництва 

Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Фінанси суб’єктів підприємництва” 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 „Управління та адміністрування” 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

072 „Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Освітній  ступінь: 

„бакалавр” 

Спеціалізація: 

Фінанси, митна та податкова справа 
 

Курс: __3_________ 

Семестр: ___V______ 

Методи навчання: 

лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна 

робота, індивідуальна робота, робота в бібліотеці, 

Інтернеті, розв’язування задач та творчих завдань тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контроль-

ні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуаль-

на робота 

студента 

(ІР) 

4 120 64 32 32 - 38 18 

Кількість  

тижневих годин 
Кількість змістових модулів (тем) Вид контролю 

 

4 

 

14 ПК, іспит 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Основи фінансів суб’єктів підприємництва 

2.  Розрахункові операції суб’єктів підприємництва 

3.    Грошові потоки суб’єктів підприємництва 

4.  Формування та використання прибутку суб’єктів підприємництва 

5.  Оподаткування суб’єктів підприємництва 

6.  Необоротні активи суб’єктів підприємництва 

7.  Оборотні активи суб’єктів підприємництва 

8.  Капітал суб’єктів підприємництва та його формування 

9. Кредитування суб’єктів підприємництва 

10. Інвестиційна діяльність підприємства 
11.  Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва 

12.  Фінансове планування  

13.  Фінансова санація та банкрутство 

14. Державне регулювання підприємницької діяльності 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи фінансів суб’єктів підприємництва  

Фінанси суб’єктів підприємництва як складова частина фінансової системи 

країни. Сутність фінансів суб’єктів підприємництва. Сфери фінансових відносин 

суб’єктів підприємництва. Фінансові відносини між суб’єктами підприємництва, 

їх підрозділами, з державою, з власниками та робітниками. Функції фінансів 

суб’єктів підприємництва. Сутність фінансових ресурсів суб’єктів 

підприємництва. Внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових ресурсів 

суб’єктів підприємництва. Власні, позикові і залучені кошти. Державне 

регулювання формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Грошові 

фонди підприємств. Фінансове забезпечення відтворення витрат.  

         

Тема 2. Розрахункові операції суб’єктів підприємництва   

Поняття грошового обігу суб’єктів підприємництва. Сутність готівково-

грошових та безготівкових розрахунків. Переваги й недоліки готівкових та 

безготівкових розрахунків. Поточний, бюджетний, кредитний, депозитний 

рахунки. Сфера застосування готівково-грошових розрахунків суб’єктів 

підприємництва. Порядок пред'явлення підприємствами претензій по 

розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і 

платежів. 

 

Тема 3. Грошові потоки суб’єктів підприємництва 

Поняття грошових надходжень та видатків суб’єктів підприємництва. 

Основні види грошових надходжень та їх характеристика. Доход від реалізації 

продукції, інші операційні доходи, доход від участі в капіталі, інші фінансові 

доходи, інші доходи, надзвичайні доходи. Фактори, що впливають на величину 

виручки. Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового і 

чистого доходу. Економічні елементи витрат. Вхідні та вихідні грошові потоки. 

Чистий грошовий потік підприємства. 

 

Тема 4. Формування та використання прибутку суб’єктів підприємництва 

 Поняття прибутку. Функції прибутку. Зовнішні фактори, які впливають на 

прибуток суб’єктів підприємництва. Методи регулювання прибутку 

підприємства на основі діючих правил організації бухгалтерського обліку. 

Методи планування прибутку від реалізації продукції. Економічний зміст і 

значення розподілу прибутку. Розподіл прибутку між державою і суб'єктами 

господарювання. Сплата дивідендів. Поняття чистого прибутку. Основні 

напрямки використання чистого прибутку. Фонди грошових коштів 

підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Поняття 

нерозподілений прибуток і його використання. 

 

Тема 5. Оподаткування суб’єктів підприємництва 

Сутність оподаткування суб’єктів підприємництва і податкова система. 

Сутність податків і їх функції. Система оподаткування суб’єктів підприємнництва 
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та її становлення в Україні. Чинний порядок оподаткування прибутку. Платежі за 

ресурси. Непрямі податки, які сплачують підприємства. Вплив непрямих податків 

на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.  
 

Тема 6. Необоротні активи суб’єктів підприємництва  
Економічна сутність та призначення необоротних активів. Сутність 

основних засобів та їх оцінка. Відтворення основних засобів та джерела їх 

фінансування. Показника стану та ефективності використання основних засобів. 

Нематеріальні активи підприємства. Поняття та класифікація нематеріальних 

активів. Підходи до оцінки нематеріальних активів. Дебіторська заборгованість та 

її вплив на діяльність підприємства. 

 

Тема 7. Оборотні активи суб’єктів підприємництва 
Економічна сутність, склад і структура оборотних активів суб’єкта 

підприємництва. Класифікація оборотних активів суб’єкта підприємництва. 

Організація функціонування оборотних активів. Операційний цикл підприємства. 

Оцінка оборотних активів підприємства. Планування потреби в оборотних 

активах. Джерела формування оборотних активів суб’єкта підприємництва. Стан 

та ефективність використання оборотних активів. Вплив розміщення оборотних 

активів на фінансовий стан підприємства. 

 

Тема 8. Капітал суб’єктів підприємництва та його формування 

  Економічна сутність капіталу та його роль у забезпеченні діяльності 

суб’єкта підприємництва. Власний капітал суб’єкта підприємництва. Позиковий 

капітал суб’єкта підприємництва. Джерела формування та способи залучення 

позикового капіталу. Банківський кредит у формуванні позикового капіталу. 

Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу суб’єкта 

підприємництва. Фінансування підприємств на основі емісії корпоративних 

цінних паперів. Кредиторська заборгованість у формуванні короткострокового 

позикового капіталу. 

 

Тема 9. Кредитування суб’єктів підприємництва 

Необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа 

залучення кредитів. Форми кредитів, які використовуються в господарській 

діяльності суб’єктів підприємництва. Класифікація банківських кредитів. 

Принципи кредитування. Зміст фінансової роботи з залучення банківського 

кредиту. Перелік документів, які готує суб’єкт господарювання для отримання 

кредиту. Оцінка кредитоспроможності суб’єктів підприємництва банком. Форми 

забезпечення повернення банківського кредиту. Відповідальність сторін за 

порушення умов кредитного договору. Порядок погашення банківського кредиту. 

Сутність комерційного кредиту, його переваги та недоліки у порівнянні з 

банківським кредитом.  

 

Тема 10. Інвестиційна діяльність підприємства 

Економічна сутність інвестиційної діяльності. Організація інвестиційної 
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діяльності суб’єкта підприємництва. Фінансові інвестиції. Інвестиції в засоби 

виробництва. Інноваційні форми інвестицій. Іноземне інвестування. 

Обгрунтування доцільності інвестування. Фінансове забезпечення інвестиційного 

процесу. Планування інвестиційної діяльності підприємств та інших суб'єктів 

підприємництва. 

 

Тема 11. Оцінка фінансового стану суб’єкта підприємництва  

Сутність фінансового стану суб′єкта підприємництва  та необхідність його 

аналізу.  Сутність, мета, завдання та функції фінансового аналізу.  Принципи 

фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу та їх інструментарій.  

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану суб’єктів підприємництва. 

Показники, що характеризують фінансовий стан суб′єкта підприємництва. Оцінка 

ліквідності та платоспроможності суб′єкта підприємництва. Оцінка фінансової 

стійкості суб′єкта підприємництва. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємств. Користувачі результатів аналізу фінансового стану.  Напрями 

діагностики фінансового стану та їх нормативне забезпечення.   

 

Тема 12. Фінансове планування 

           Сутність, завдання та призначення фінансового планування. Види та етапи 

фінансового планування на підприємстві. Фінансова стратегія суб’єкта 

підприємництва. Формування цілей фінансової стратегії і встановлення системи 

цільових фінансових показників.  

Фінансове планування як процес визначення потреби суб’єкта 

підприємництва у фінансових ресурсах. Принципи фінансового планування. 

Методи фінансового планування. Інформаційна база фінансового планування. 

Зміст і структура фінансового плану. Розрахунок основних показників 

фінансового плану. Необхідність оперативного фінансового планування.  

 

Тема 13. Фінансова санація та банкрутство 

Фінансова криза суб’єкта підприємництва: причини і наслідки. Діагностика 

фінансової кризи на підприємстві. Сутність та фінансовий механізм 

антикризового фінансового управління. Економічна сутність фінансової санації 

підприємства. Прийняття рішення щодо фінансового оздоровлення суб’єкта 

підприємництва. Планування фінансової санації підприємства. Фінансові джерела 

санації суб’єкта підприємництва. Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації 

підприємства.  

 

Тема 14. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Державна регуляторна політика в сфері підприємництва. Чинники 

макросередовища, які впливають на діяльність суб’єкта підприємництва. 

Регуляторні органи. Основні завдання Державної регуляторної служби України. 

Принципи державної регуляторної політики. Основні етапи здійснення державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва. Етапи розвитку державного 

регулювання підприємницької діяльності в Україні. Напрями державного 

стимулювання розвитку підприємництва.  
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101315
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101315
http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_%202017_4_15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671854:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D1%96%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671854:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D1%96%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
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управління. 2013. Вип. 23-24. С. 324-332. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Znpdetut_eiu_2013_23-24_48. 

33.  Король В.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник. URL: 

http://pulib.if.ua/book/55. 

34.  Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Нормативно-критеріальне забезпечення 

діагностики фінансового стану підприємства. Фінанси України. − 

2010. №8. С. 105-114. 

35.  Курганський К.С. Фінансова стійкість підприємства: застосування апарату 

нечіткої логіки для прогнозування банкрутства. Моделювання та 

інформаційні системи в економіці. 2011. Вип. 85. С. 185-199. 

36.  Мичак Н. О. Порядок розкриття інформації про необоротні активи, 

утримувані для продажу, у фінансовій звітності підприємств. Економічний 

вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 2. С. 139-143. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_ 2018_2_29. 

37.  Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: підручник. URL: 

http://pidruchniki.ws/15840720 /finansi/finansi_ pidpriyemstvslavyuk_pa. 

38.  Федоренко С.В., Федоренко М.С. Зайнятість, фінанси та інформаційні 

технології на підприємстві. Економіка та держава. 2012. № 12. С. 39-41. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_12_10. 

39.  Черняєва О. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Віче. 

2010. № 12. С. 30-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_12_11. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671854:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D1%96%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20Znpdetut_eiu_2013_23-24_48
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20Znpdetut_eiu_2013_23-24_48
http://pulib.if.ua/book/55
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629230
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629230
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101395
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101395
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_%202018_2_29
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_12_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_12_11
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 № 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні СРС/ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1 

  Основи фінансів 

суб’єктів 

підприємництва 

8 4 3/1 2 2  

2 
  Розрахункові операції 

суб’єктів підприємництва 
8 4 3/1 2 2  

3 
  Грошові потоки суб’єктів 

підприємництва 
10 6 3/1 2 4  

4 

 Формування та 

використання прибутку 

суб’єктів 

підприємництва 

8 4 3/1 2 2  

5 
Оподаткування суб’єктів 

підприємництва 
8 4 3/1 2 2  

6 
  Необоротні активи 

суб’єктів підприємництва 
8 4 3/1 2 2  

7 

Оборотні активи 

суб’єктів 

підприємництва 

8 4 3/1 2 2  

8 

Капітал суб’єктів 

підприємництва та його 

формування 

8 4 3/1 2 2  

9 
 Кредитування суб’єктів 

підприємництва 
8 4 3/1 2 2  

10 Інвестиційна діяльність  12 8 3/1 4 4  

11 

  Оцінка фінансового 

стану суб’єктів 

підприємництва 

10 6 2/2 4 2  

12  Фінансове планування 8 4 2/2 2 2  

13 
  Фінансова санація та 

банкрутство 
8 4 2/2 2 2  

14 

  Державне регулювання 

підприємницької 

діяльності 

8 4 2/2 2 2  

Разом годин 120 64 38/18 32 32  
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1.  Тема 1. Основи фінансів суб’єктів підприємництва 2 

2.  Тема 2. Розрахункові операції суб’єктів підприємництва 2 

3.  Тема 3. Грошові потоки суб’єктів підприємництва 2 

4. 
Тема 4. Формування та використання прибутку суб’єктів 

підприємництва 
2 

5.  Тема 5. Оподаткування суб’єктів підприємництва 2 

6.  Тема 6. Необоротні активи суб’єктів підприємництва 2 

7.  Тема 7. Оборотні активи суб’єктів підприємництва 2 

8.  Тема 8. Капітал суб’єктів підприємництва та його формування 2 

9. Тема 9. Кредитування суб’єктів підприємництва 2 

10.  Тема 10. Інвестиційна діяльність 2 

11.  Тема 10. Інвестиційна діяльність 2 

12.  Тема 11.  Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва 2 

13.  Тема 11.  Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва 2 

14.  Тема 12. Фінансове планування 2 

15.   Тема 13. Фінансова санація та банкрутство 2 

16.  Тема 14. Державне регулювання підприємницької діяльності 2 

Разом годин 32 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи  

Кількість 

годин  

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Тема 1. Основи фінансів суб’єктів підприємництва 2 
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2.  Тема 2. Розрахункові операції суб’єктів підприємництва 2 

3.  Тема 3. Грошові потоки суб’єктів підприємництва 2 

4. Тема 3. Грошові потоки суб’єктів підприємництва 2 

5. 
Тема 4. Формування та використання прибутку суб’єктів 

підприємництва 
2 

6. Тема 5. Оподаткування суб’єктів підприємництва 2 

7. Тема 6. Необоротні активи суб’єктів підприємництва 2 

8. Тема 7. Оборотні активи суб’єктів підприємництва 2 

9. Тема 8. Капітал суб’єктів підприємництва та його формування 2 

10. Тема 9. Кредитування суб’єктів підприємництва 2 

11. Тема 10. Інвестиційна діяльність 2 

12. Тема 10. Інвестиційна діяльність 2 

13. Тема 11.  Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва 2 

14. Тема 12. Фінансове планування 2 

15. Тема 13. Фінансова санація та банкрутство 2 

16. Тема 14. Державне регулювання підприємницької діяльності 2 

Разом годин 32 

 

 

7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 

Консультація щодо організації та виконання самостійної роботи, 

підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої 

літератури 

2 

2. Консультація щодо підготовки до практичних занять 2 

3. Консультація щодо виконання індивідуальної роботи студента 3 

Разом годин 7 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Місце фінансів підприємств в фінансової системі країни.  

2. Характеристика фінансів підприємств як економічної категорії.  

3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.  

4. Грошові портоки підприємства.  

5. Особливості формування статутних капіталів підприємств різних 

організаційно-правових форм. 

6. Організація та управління фінансами підприємства. 
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7. Економічний зміст та види грошових розрахунків підприємств.  

8. Принципи організації безготівкових розрахунків підприємств.  

9. Характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках.  

10. Порядок відкриття поточного рахунку.  

11. Розрахунки за допомогою пластикових карток.  

12. Види санкцій за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни. 

13. Розрахунок доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства. 

14. Розрахунок чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, 

послуг) підприємства. 

15. Розрахунок фінансових результатів підприємства та їх відображення у 

фінансової звітності. 

16. Оцінка рентабельності продукції, капіталу підприємства. 

17. Визначення податку на прибуток підприємства. 

18. Визначення показників розподілу чистого прибутку підприємства. 

19. Принципи побудови податкової системи. 

20. Основні податки, що сплачують суб’єкти підприємництва, 

21. Аналіз ефективності використання обігових коштів, 

22. Розрахунок показників ефективності використання обігових коштів 

підприємства. 

23. Методика оцінки основних фондів.  

24. Характеристика капітальних вкладень на відтворення основних фондів, 

25. Активи балансу та їх ліквідність, 

26. Розрахунок показників рентабельності, 

27. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства, 

28. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства, 

29. Показники фінансового стану підприємства, 

30. Сутність фінансової стратегії підприємства та етапи її розробки.  

31. Завдання і принципи фінансового планування на підприємствах.  

32. Методи визначення фінансових потреб підприємства, 

33. Сутність банкрутства підприємств і його санація, 

34. Стан економіки та підприємств України, 

35. Критерії банкрутства підприємств, 

36. Проблеми фінансового оздоровлення підприємств, 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із 

змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96, за 100-бальною 

системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Фінанси 

суб’єктів підприємництва» складається з: 

- поточного контролю, який має на меті оцінку роботи студентів за 
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всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські, практичні) і 

відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу. 

- підсумкового контролю у вигляді семестрового екзамену. 

Оцінювання рівня знань студентів на семінарських та практичних заняттях 

проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів).  
Максимальна   кількість   балів при   оцінюванні   знань   студентів 

становить: за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів. 
 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль 

(семінарські заняття, 

практичні заняття, 

індивідуальна та 

самостійна робота) 

Екзамен 
Заохочувальні 

бали (затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 
100 балів 

 

50 балів 

 

50 балів 

 

 

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими, студент 

демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення 

практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з 

проблем дисципліни; 

- практична  робота  виконана у  зазначений  термін  (за розкладом), у 

повному обсязі, без помилок, студент демонструє вміння на підставі 

аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових 

досліджень, робити аналітичні висновки з проблем дисципліни. 

5 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими; 

-  практична  робота  виконана у повному обсязі, без помилок. 
4 
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- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

незначними недоліками та (або) в процесі обговорення студент допускає 

неточності; 

-  практична   робота  виконана  у повному обсязі, але містить незначні 

помилки. 

3 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково, але правильно 

або зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

суттєвими недоліками; відповіді на питання в процесі обговорення є 

малообґрунтованими; 

- практична робота виконана у  неповному обсязі, але правильно або у 

повному обсязі, при наявності значних помилок. 

2 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково із суттєвими 

недоліками та студент не приймав участі в процесі обговорення; 

- практична робота не виконана або виконана не правильно. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Робота  виконана у  зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, 

без помилок, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а 

також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 

5 

Робота  виконана у повному обсязі, без помилок 4 

Робота  виконана  у повному обсязі, але містить незначні помилки 3 

Робота виконана у  неповному обсязі, але правильно або у повному 

обсязі, при наявності значних помилок 
2 

Робота не виконана або виконана не правильно 0-1 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень і власну позицію автора 
5 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень, проте містить певні неточності 
4 

Робота частково розкриває суть проблеми, і не повністю відображає 

результати досліджень  
3 

Робота має компілятивний характер, не розкриває суть проблеми  2 

Робота не виконана 0 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни «Фінанси субєктів підприємництва» включає:  

- навчальні та робочі навчальні плани;  

- програму навчальної дисципліни;  

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- плани семінарських та практичних занять та методичні рекомендації з їх 

проведення;  

- завдання для індивідуальної роботи студента та методичні рекомендації 

щодо їх виконання; 

- завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС);  

- опорний конспект лекцій. 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам 

під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з 

питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за 

участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за 
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темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати 

їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 

поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для 

представлення певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань тощо. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

Офіційний сайт Верховної Ради 

України. URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/.  

Офіційний сайт Урядового порталу. 

URL: http://www.kmu.gov.ua/.  

Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України. URL: http://www.minfin.gov.ua/.  

Офіційний сайт Віртуального 

університету Міністерства фінансів 

України. URL: 

http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.asp

x.  

Офіційний сайт Академії фінансового 

управління Міністерства фінансів 

України. URL:: http://ndfi.minfin.gov.ua/.  

Офіційний сайт Державної 

казначейської служби України. URL: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index.  

Офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України. URL: http://www.me.gov.ua/.  

Офіційний сайт Державної служби 

статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

Офіційний сайт Журналу «Урядовий 

кур'єр». URL: http://www.ukurier.gov.ua/.  

Офіційний сайт Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/.  

Офіційний сайт Львівської національної 

бібліотеки України ім. В. Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua/. 

 

Програма навчальної дисципліни  

Робоча програма  навчальної дисципліни  

Плани семінарських та практичних занять та 

методичні рекомендації з їх проведення 

Завдання для індивідуальної роботи студента та 

методичні рекомендації щодо їх виконання 

Завдання та методичні матеріали до виконання 

самостійної роботи (СРС) 

 

 

 

 

http://www.ukurier.gov.ua/

