
Фінанси підприємств – це економічні відносини, що 
пов'язані з формуванням, розподілом грошових доходів і  

накопичень та їх використанням на різні цілі підприємства 

1. Навчальна дисципліна «Фінанси підприємств»

Фінанси підприємств, як складова фінансової системи, займають визначальне 
місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері 

виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та 
нематеріальні блага, національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів. 

Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення 
суспільних потреб та фінансова стійкість країни



2. Важливість вивчення навчальної 
дисципліни

У професійній підготовці майбутніх фінансистів, 
банкірів, податківців, страховиків, які працюють в 
ринкових умовах, опанування знань і навичок у 

сфері фінансів підприємств набуває першочергового 
значення. Майбутні спеціалісти повинні володіти 

методами забезпечення підприємства фінансовими 
ресурсами; уміти знаходити резерви збільшення 

доходів, прибутків і рентабельності суб’єкта 
підприємництва; здійснювати контроль за 

ефективним розподілом і цільовим використанням 
фінансових ресурсів підприємства.



3. Сфера професійного
використання: 

керівник підприємства, фінансист, фінансовий 
менеджер, фінансовий директор, кризи-менеджер, 

бухгалтер, аудитор, фінансовий аналітик, 
податківець, (спеціаліст) служби економічної 
безпеки підприємства, керівник (спеціаліст) 

консалтингової фірми 



4. Мета вивчення навчальної 
дисципліни:

формування системи базових знань з теорії і практики 
фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування 

фінансових ресурсів, фінансового планування, організації 
фінансової діяльності підприємств

Основні завдання навчальної дисципліни:
вивчення сутності та функцій фінансів підприємств, 

фінансових ресурсів та джерел їх формування; 
організації фінансів підприємств; набуття навиків 

фінансових розрахунків; оволодіння методами 
фінансового планування, оцінювання фінансового 

стану та санації підприємств



5. Вивчивши дисципліну здобувач 
вищої освіти зможе:

• оформляти розрахунково-платіжні документи; 
• розраховувати суми платежів по податках і зборах; 
• здійснювати нормування оборотних активів;
• складати фінансовий план діяльності підприємства; 
• прогнозувати показники платоспроможності та проводити аналіз 

фінансового стану підприємства; 
• здійснювати взаємовідносини з фінансовими органами, банками, 

партнерами по бізнесу, виробництву; 
• визначати потребу у короткострокових і довгострокових кредитах 

банку та оцінювати кредитоспроможність позичальника; 
• розраховувати показники фінансових результатів діяльності та 

оцінювати фінансовий стан підприємства; 
• обґрунтовувати джерела фінансування діяльності, форми і заходи 

оздоровлення фінансового стану підприємства-боржника



6. Зміст навчальної дисципліни 
розкривається в наступних темах

• Тема 1. Основи фінансів підприємств.

• Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

• Тема 3. Грошові надходження підприємств.

• Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

• Тема 5. Оподаткування підприємств.

• Тема 6. Обігові кошти.

• Тема 7. Кредитування підприємств.

• Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

• Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств.

• Тема 10. Фінансове планування на підприємствах.

• Тема 11. Фінансова санація підприємств.


