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ПЕРЕДМОВА 

 
 
 
Сучасний розвиток підприємницького потенціалу в умовах ринкової 

економіки України потребує змін фінансової та правової діяльності під-
приємств, їхнього економічного та інформаційного середовища. Це необхідно 
для систематичного вдосконалення внутрішніх і зовнішніх відносин, збіль-
шення джерел формування доходів підприємства, можливостей капіталізації 
ресурсів. Саме підприємства формують інфраструктуру руху й забезпечують 
збільшення фінансових ресурсів. Відповідно діяльність підприємств є пред-
метом дослідження багатьох користувачів інформації. Але більшість із них 
зацікавлені у тому, щоб об’єктивно оцінити саме ефективність фінансово-
господарської діяльності підприємства. В теорії та практиці формування, 
розподілу й використання фінансових ресурсів підприємств є багато методів  
і прийомів, правил та інструментів, використання яких сприяє фінансовому 
оздоровленню або фінансовому розквіту суб’єктів господарювання. З метою 
нарощення капіталів підприємства вимушені формувати оптимальну структуру 
виробничих і невиробничих фондів, трудового персоналу. Вони беруть на себе 
виконання частини соціальних та етичних завдань у суспільстві. Відповідно 
сучасні підприємства виконують як економічну, так і соціальну функції. 
Капіталізація та консолідація фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 
приводить до виникнення нових підприємств з різними організаційно-
правовими формами функціонування. Саме такі підприємства можуть змен-
шити наслідки фінансової кризи і регіонального, і світового рівнів, перевести 
фінансові ресурси з високорозвинених до малорозвинених регіонів і навпаки. 
Ефективність функціонування суб’єктів господарювання зумовлює необхідність 
тезаврації їхнього прибутку. Збільшення обсягів фінансових ресурсів за 
ефективної та послідовної роботи підприємства сприяє розширенню спектра 
його впливу на відповідному ринку. 

Зважаючи на багатогранність фінансових процесів у суспільстві, 
необхідно готувати фахівців, які б мали глибокі теоретичні й практичні знання, 
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потрібні для розроблення планів поліпшення фінансового стану підприємств  
та їх ефективної реалізації. Саме вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” 
сприятиме цьому, оскільки дисципліна ґрунтується на положеннях низки таких 
дисциплін, як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Теорія економічних 
вчень”, “Політекономія”, “Економетрія”, “Статистика”, “Фінанси”, “Бухгал-
терський облік”, “Економічний аналіз”, і закладає основу для вивчення інших – 
“Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансова санація та 
банкрутство підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Управління фінан-
совою санацією підприємств”, “Корпоративне управління”, “Місцеві фінанси”, 
“Державні фінанси”, “Бюджетний менеджмент”, “Ринок фінансових послуг”, 
“Фінансування інноваційної діяльності” тощо. 

Підручник підготовано з огляду на типову навчальну програму з 
дисципліни “Фінанси підприємств”, що використовується під час підготовки 
бакалаврів за освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки 
“Фінанси та кредит”. У ньому взято до уваги новітні тенденції розвитку 
ринкових відносин у межах чинного нормативно-правового поля. 

За структурою підручник складається з одинадцяти тем, які розкривають 
теоретичні, організаційні, методологічні й методичні положення фінансів 
підприємств.  

Висвітлений матеріал ґрунтується на класичних і сучасних знаннях  
з теорії та практики функціонування й використання фінансів підприємств. 
Розрахунково-аналітична інформація, наведена в спеціальних аналітичних таб-
лицях, наочно ілюструє застосування викладених у підручнику методичних 
підходів та аналітичних процедур для вибору управлінських рішень на під-
приємстві. Підручник містить графічні методи відображення теоретичних, орга-
нізаційних та методологічних положень фінансів підприємств. 

До кожної теми матеріалу підручника наведено ключові слова й питання 
для самоконтролю. Виклад навчального матеріалу супроводжується практич-
ними прикладами й нотатками, які ілюструють практику впровадження теоре-
тичних положень за кожною темою.  

Під час підготовки підручника з дисципліни “Фінанси підприємств” 
використано праці вітчизняних і зарубіжних учених. Список рекомендованої 
літератури, на основі якої сформовано матеріал, наведено наприкінці кожної 
теми. Опрацювання списку літератури за фахом, поміщеного у кінці книги, 
значно збагатить і розширить теоретичний матеріал, який студент засвоїть під 
час вивчення цієї дисципліни.   


