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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  “Фінанси”  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого

спеціаліста  спеціальності  076  «Підприємництво,  торгівля  та  біржова

діяльність»

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  “Фінанси”  є  система

фінансово-економічних відносин,  які  складаються  в   процесі   поточної  та

інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  «Основи  економічної  теорії»,

«Економічний аналіз», «Фінанси», «Економіка підприємства».

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Теоретичні та методичні основи організації фінансів підприємств та

формування фінансових ресурсів 

2. Теоретичні аспекти функціонування фінансів 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  дисципліни -  формування  системи  базових  знань  з  теорії  і

практики  фінансових  відносин  суб'єктів  господарювання,  формування

фінансових  ресурсів,  фінансового  планування,  організації  фінансової

діяльності підприємств. 

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Фінанси»  є  надання

необхідних  знань  щодо  основних  напрямків  фінансової  діяльності

підприємства,  особливостей  організації  фінансів  на  підприємствах  різних

форм  власності,  набуття  вмінь  оптимального  використання  фінансових

ресурсів підприємства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

 - знати теоретичні основи фінансової діяльності підприємства; 

-  вміти організовувати фінансову діяльність підприємства,  аналізувати та

оцінювати фінансовий стан підприємства.



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години 1,5 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Теоретичні  та  методичні  основи  організації

фінансів підприємств та формування фінансових ресурсів 

Тема 1. Основи фінансів підприємств. 

 Визначення  фінансів  підприємств.  Поняття  фінансових  ресурсів.  Склад

статутного  капіталу  підприємства,  характеристика  основного,  оборотного

капіталу та нематеріальних активів. Джерела формування статутного капіталу

та  їх  характеристика.  Основи  організації   фінансів  підприємств.  Зміст

комерційного розрахунку як основи організації фінансів підприємств. Форми

господарювання в Україні та їх характеристика. Завдання, напрями поточної

та  оперативної  фінансової  роботи.  Фінансовий  механізм  підприємства  як

система управління фінансами.

 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

Поняття  про  розрахунки  та  платіжний  обіг.  Готівкові  та  безготівкові

розрахунки,  їх  зв'язок  та  розмежування,  сфера  використання.  Сутність   і

значення безготівкових розрахунків.  Договірні відносини в господарстві  як

основа  розрахункових  відносин.  Принципи  організації  розрахунків.

Класифікація  форм  розрахунків.  Економічні  основи  використання  різних

форм розрахунків. Сучасна структура платіжного обігу за окремими формами

розрахунків.  Характеристика  прийнятих  в  Україні  форм  розрахунків  за

допомогою  платіжних  доручень,  вимог-доручень,  чеків,  акредитивів,

векселів.  Особливості  й  умови  використання  електронної  системи.

Розрахунково-платіжна дисципліна, якої  повинні дотримувати підприємства. 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 

Характеристика  грошових  надходжень  підприємств  як  внутрішніх  і

зовнішніх  вхідних  грошових  потоків.  Дохід  (виручка)  від  реалізації  –  це

основне  джерело  грошових  надходжень  підприємств.  Методи  планування

доходу (виручки) від реалізації  – прямого та укрупненого розрахунку. Зміст



доходів  підприємства  від  фінансово-інвестиційної  та  іншої  діяльності.

Формування валового та чистого доходу підприємства. 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 

Прибуток  підприємства  як  об'єктивна  економічна  категорія.  Процес

формування  різних  елементів  прибутку   –   від  реалізації,  операційної  та

звичайної  діяльності,  надзвичайних  подій,  чистого  прибутку.  Методи

планування  прибутку  від  реалізації  продукції  –  прямий  та  аналітичний.

Рентабельність  як  відносний  показник  прибутковості.  Методи  обчислення

рентабельності. Розподіл прибутку підприємства. Зміст чистого прибутку та

напрями його використання. 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Сутність  податків   підприємств.  Система  оподаткування,  види  та  сутність

податків.  Податок  на  прибуток  –  як  основний  вид  податку, порядок  його

нарахування  та  сплати.  Характеристика  платежів  за  ресурси,  землю,

фіксованого  сільськогосподарського  податку  та  інших.  Сутність  непрямих

податків: податку на додану вартість, мито, акцизного збору, цільових фондів,

місцевих податків і зборів. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти функціонування фінансів

Тема 6. Кредитування підприємств 

Загальноекономічні та специфічні причини виникнення кредитних відносин.

Класифікація  кредитів  за  різними  ознаками  та  характеристика  їх  видів.

Банківський  кредит  як  основна  форма  кредитування.  Принципи,  види

кредитів  та  організація  їх  функціонування.  Методи  визначення

кредитоспроможності  боржника  з  метою зниження  ризику  від  проведення

кредитної операції.

Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств 

Особливості  аналізу  фінансового  стану  в  умовах  ринкової  економіки.

Фінансові звіти як інформаційна база для проведення аналізу. Зміст найбільш

розповсюджених методів аналізу доходу (виручки) від реалізації продукції,

прибутку, рентабельності,  обігових  коштів.  Аналіз  структури  та  динаміки



балансу,  його  ліквідності.  Аналіз  фінансового  стану  підприємства  за

допомогою фінансових коефіцієнтів, що інформують про його прибутковість,

ліквідність,  платоспроможність,  фінансову  стійкість,  стабільність,  ділову

активність, ефективність використання акціонерного капіталу. 
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2. Вороніна М. С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч.

посібн.  / М. С. Вороніна, Л. С. Мартюшева, Д. А. Горовий. – Х.: Вид.

ХДЕУ, 2002. – 154 с.

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навч. посібн. / В. М. Гриньова, В.

О. Корда. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 431 с. 

4. Кононенко  О.  Аналіз  фінансової  звітності  /  О.  Кононенко,  Я.

Клиженко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Х. : Фактор, 2012. – 208 с.  

5. Корда В. О. Фінанси: конспект лекцій / В. О. Корда, Т.І. Лепейко, К. А.

Заславська. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 223 с. 

6. Мартюшева  Л.С.  Фінансова  діяльність  суб’єктів  господарювання  :
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Інформаційні ресурси

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Верховна Рада України. 

2. http://www.pravda.com.ua – Українська правда –новини он-лайн про 

Україну.

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

4.  http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

5. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

6. .  http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

7. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

8. .http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних 

досліджень

9. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index - Пенсійний фонд України

10..http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

11.http://www.hdr.undp.org – Human development report

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://www.bank.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfint.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.pravda.com.ua/


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби  діагностики  успішності  навчання: тестування,  усна

відповідь,  письмова  відповідь,  контрольна  робота,  проміжний  та

підсумковий контроль.
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