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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 
Основними завданнями дисципліни є засвоєння основних принципів 

залучення, формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів 
підприємництва; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу 
формування та використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

після вивчення [Мікроекономіки, Макроекономіки, Теорії та історії 
фінансової системи, Економіки підприємства, Фінансів, Статистики]; перед 
вивченням [Фінансового ринку,  Фінансового аналізу]. 

 
Вимоги до знань і умінь 

 а) знати:  
 - місце фінансів суб’єктів підприємництва у фінансовій системі України; 
 - склад та структуру фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва; 
 - сутність фінансового механізму суб’єкта підприємництва; 
 - класифікацію витрат суб’єкта підприємництва на виробництво і 
реалізацію продукції; 
 - сутність прибутку як економічної категорії; 
 - принципи розподілу і використання прибутку суб’єкта підприємництва; 
 - основні принципи оподаткування прибутку суб’єкта підприємництва; 
 - джерела утворення та відновлення основних засобів суб’єкта 
підприємництва; 
 - сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів; 
 - сутність та джерела капіталовкладень; 
 - сутність і структура оборотних засобів суб’єкта підприємництва; 
 - методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану 
суб’єкта підприємництва; 
 - види і принципи фінансового планування суб’єкта підприємництва; 
 - сутність антикризового управління фінансами суб’єкта підприємництва, 
а також поняття фінансової санації.  

б) уміти:  
  - охарактеризувати    суть    і    функції    фінансів    суб’єкта підприємництва,    
склад фінансових ресурсів та сфери фінансових відносин; 

- здійснювати оцінку прибутковості продукції суб’єкта підприємництва;  
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- визначати фінансові результати діяльності суб’єкта підприємництва, 
розраховувати плату за користування кредитом; 

- здійснювати аналіз відхилень фактичних результатів від планових;  
- аналізувати фінансовий стан суб‘єкта господарювання у частині його 

активів та зобов‘язань;  
- використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й управління 

фінансами підприємства;  
- обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових 

результатів діяльності суб‘єктів підприємництва. 
 
Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 
Назва рівня 

сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 
розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 
розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Програма навчальної дисципліни складена на 5 кредитів. 
 Форми контролю: поточний контроль, екзамен. 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 
теми Назва теми 

1.  Основи фінансів підприємств 
2.  Грошові розрахунки підприємств 
3.    Грошові надходження підприємств 
4.  Формування та розподіл прибутку 
5.  Оподаткування підприємств 
6.  Оборотні кошти підприємств 
7. Кредитування підприємств 
8.  Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
9.  Оцінка фінансового стану підприємств 
10.  Фінансове планування  
11.  Фінансова санація та банкрутство 

 
РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Основи фінансів підприємств 

Суть фінансів підприємств. Сфери фінансових відносин підприємств. 
Фінансові відносини між підприємствами, їх підрозділами, з державою, з 
власниками та робітниками. Функції фінансів підприємств.  

Фінансові ресурси підприємств. Внутрішні та зовнішні джерела 
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формування фінансових ресурсів підприємств. Власні, позикові і залучені кошти. 
Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств. Грошові 
фонди підприємств. Фінансове забезпечення відтворення витрат.  

         
Тема 2. Грошові розрахунки підприємств 

Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Поняття 
грошового обігу підприємств. Порядок пред'явлення підприємствами претензій 
по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і 
платежів. 

Готівкові розрахунки. Сутність готівково-грошових розрахунків. Переваги 
й недоліки готівкових розрахунків. Сфера застосування готівково-грошових 
розрахунків підприємств.  

Безготівкові розрахунки. Сутність безготівкових розрахунків. Переваги й 
недоліки безготівкових розрахунків. Сфера застосування безготівкових 
розрахунків підприємств. Поточний, бюджетний, кредитний, депозитний 
рахунки. 
 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 
Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Поняття 

грошових надходжень підприємств. Основні види грошових надходжень та їх 
характеристика. 

Доходи підприємств. 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. Види цін у 
ринковій економіці: фіксовані, регульовані, вільні, оптові, роздрібні. Структура 
ціни на продукцію. Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування 
валового і чистого доходу.  

Витрати підприємств. Характеристика складу собівартості реалізованої 
продукції; витрат, пов‘язаних із операційною діяльністю, але тих, які не 
включаються до собівартості реалізованої продукції; фінансових витрат; інших 
витрат; надзвичайних витрат. Економічні елементи витрат. 

 
Тема 4. Формування та розподіл прибутку 

Економічний зміст прибутку та його функції. Поняття прибутку. Функції 
прибутку. Зовнішні фактори, які впливають на прибуток спідприємств. Основні та 
неосновні фактори, які впливають на прибуток підприємств.  

Види прибутку і порядок його формування. Поняття чистого прибутку. 
Основні напрямки використання чистого прибутку. Фонди грошових коштів 
підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Поняття 
нерозподілений прибуток і його використання. 

Управління розподілом прибутку. Економічний зміст і значення розподілу 
прибутку. Розподіл прибутку між державою і суб'єктами господарювання. Методи 
регулювання прибутку підприємства на основі діючих правил організації 
бухгалтерського обліку. Методи планування прибутку від реалізації продукції. 
Сплата дивідендів.  
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Тема 5. Оподаткування підприємств 

Суть, види та функції податків. Сутність оподаткування супідприємств і 
податкова система. Сутність податків і їх функції.  

Складові загальної системи оподаткування бізнесу. Система оподаткування 
підприємствта її становлення в Україні. Чинний порядок оподаткування прибутку. 
Платежі за ресурси. Непрямі податки, які сплачують підприємства. Вплив 
непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств.  

Спрощена система оподаткування бізнесу. Сутність та особливості 
спрощеної системи оподаткування бізнесу. Групи бізнесу, які підлягають 
спрощеній системі оподаткування. 

 
Тема 6. Оборотні кошти підприємств 

Оборотні активи: сутність, склад і структура. Сутність і основи 
організації обігових коштів. Склад і структура обігових коштів. Класифікація і 
принципи організації обігових коштів. Визначення потреби в обігових коштах. 

Джерела формування оборотних активів. Власні джерела формування 
обігових коштів. Використання банківських кредитів для формування обігових 
коштів. 

Нормування оборотних активів. Нормування обігових коштів для 
створення виробничих запасів. Розрахунок обігових коштів економічним 
методом.  

Показники ефективності використання оборотних активів підприємств. 
Показники стану використання обігових коштів. Вплив розміщення обігових 
коштів на фінансовий стан підприємств. 

 
Тема 7. Кредитування підприємств 

Особливості кредитування підприємств. Необхідність збалансування 
матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів. Форми кредитів, 
які використовуються в господарській діяльності підприємств. Принципи 
кредитування. 

Сутність та особливості банківського кредитування підприємств. 
Класифікація банківських кредитів. Зміст фінансової роботи з залучення 
банківського кредиту. Перелік документів, які готує суб’єкт господарювання для 
отримання банківського кредиту. Оцінка кредитоспроможності суб’єктів 
підприємництва банком. Форми забезпечення повернення банківського кредиту. 
Порядок погашення банківського кредиту.  

Комерційний кредит: суть та особливості. Сутність комерційного 
кредиту, його переваги та недоліки у порівнянні з банківським кредитом. 
Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. 

 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Суть, склад і оцінка основних засобів та інших необоротних активів 
підприємства. Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та 
ефективності використання основних засобів.  
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Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових ресурсів 
підприємства. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад капітальних 
вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування 
ремонту основних засобів. 

Показники забезпечення, стану й ефективності використання основних 
засобів підприємства. Показник фондомісткості виробництва. Показник 
фондоозброєності праці. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих за-
собів у вартості майна підприємства. 

 
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств  

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його 
дослідження. Сутність фінансового стану підприємствта необхідність його 
аналізу. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств. 

Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. 
Сутність, мета, завдання та функції фінансового аналізу. Види фінансового 
аналізу.Принципи фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу та їх 
інструментарій.  Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану 
підприємств. Користувачі результатів аналізу фінансового стану. Оцінка 
ліквідності та платоспроможності підприємств. Оцінка фінансової стійкості 
підприємств.  

Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Комплексна 
оцінка фінансового стану підприємств. Напрями діагностики фінансового стану та 
їхнє нормативне забезпечення.   

 
Тема 10. Фінансове планування 

Зміст та основні принципи планувань діяльності підприємства. Фінансове 
планування як процес визначення потреби підприємств у фінансових ресурсах. 
Принципи фінансового планування. Методи фінансового планування. 
Інформаційна база фінансового планування. 

Стратегічні та тактичні цілі діяльності підприємства. Фінансова 
стратегія підприємств. Формування цілей фінансової стратегії і встановлення 
системи цільових фінансових показників.  

Методи  планування  окремих  показників  господарсько-фінансової 
діяльності. Зміст і структура фінансового плану. Розрахунок основних 
показників фінансового плану. Необхідність оперативного фінансового 
планування.  

 
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство 

Сутність фінансової санації підприємств. Фінансова санація, її 
економічний зміст та порядок проведення. Фінансова криза на підприємстві. 
Класична модель фінансової санації. Санаційний аудит. План санації. Фінансові 
джерела санації підприємства. Форми фінансової санації. Державна фінансова 
підтримка санації підприємства.  

Сутність банкрутства підприємств. Необхідність, функції та завдання 
інституту банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства 
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банкрутом. Мирова угода. Санація шляхом реорганізації. Приховане, фіктивне та 
зумисне банкрутство. 
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2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/. 
3. Державна фіскальна служба України http://www.sta.gov.ua/. 
4. Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/. 
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.ssmsc.gov.ua/. 
6. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/. 
7. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/. 
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