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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.  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 3.  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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