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ВСТУП
Фінанси підприємств – це одна з основних ланок фінансової системи
України. Всі економічні питання, які необхідно вирішувати в галузях
економіки, ґрунтуються на фінансових відносинах. Фінанси підприємств
поєднують структуру фінансів та фінансових ресурсів,
закономірності
формування та руху оборотних і необоротних активів, визначення фінансових
результатів діяльності суб’єктів господарювання, внутрішньогосподарські
фінансові відносини та фінансове планування. Вивчення фінансової діяльності
підприємств ґрунтується на даних фінансового та управлінського обліку.
Фінанси підприємств є найважливішою складовою системи фінансового
менеджменту, оскільки одночасно передбачають постановку стратегічних
завдань підприємств з покращення фінансових результатів, методики планування і прогнозування, аналізу і контролю. Без фінансових розрахунків і
прогнозів неможливо одержати об’єктивну оцінку стану і результатів
господарської діяльності підприємств. Тому, дисципліні “Фінанси підприємств”
належить одне з центральних місць у підготовці фахівців економічного
профілю.
Міждисциплінарні зв’язки: “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський
облік”, “Фінансовий облік”, “Податкова система”, “Фінанси”, “Гроші та
кредит”.
Основним завданням вивчення дисципліни є:
 дослідження основ побудови фінансових відносин у різних організаційноправових формах господарювання, вплив нормативно-законодавчої бази з
питань фінансів і кредиту на них, оздоровлення економіки підприємств у
сучасних умовах; 
 вивчення структури фінансових ресурсів, напрямів їх ефективного
використання та джерел формування; системи фінансових показників оцінки
діяльності підприємств; 
 набуття практичних навичок з питань нормування оборотних активів,
розрахунків показників ефективності використання необоротних та оборотних
активів; визначення потреби в кредитних ресурсах; розробки фінансового
плану, фінансової частини бізнес-плану; визначення фінансових результатів
діяльності підприємства.
Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати:
 сутність фінансів підприємств, їх функції і значущість у ринковій
економіці:
 особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин;
 техніку фінансових розрахунків;
 типову фінансову документацію;
 прийоми і методи складання фінансової частини бізнес-плану;
 фінансування та кредитування господарської діяльності і капітальних
інвестицій;
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 склад і зміст фінансової звітності та порядок оцінки фінансового стану
підприємства;
вміти:
 визначати показники ефективності використання активів, розраховувати
потребу у фінансових та кредитних ресурсах;
 визначати норматив оборотних засобів, розмір амортизаційних відрахувань, визначати показники ефективності капітальних інвестицій;
 складати фінансовий план та фінансову звітність;
 проводити аналіз фінансового стану підприємства;
 кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників;
 виявляти фінансові резерви підприємств;
 приймати рішення за результатами фінансового аналізу.
Структура навчальної дисципліни є орієнтовною. Під час складання
навчальних програм викладачі можуть вносити обґрунтовані зміни та
доповнення в зміст програмного матеріалу і розподіл навчальних годин за
темами в межах бюджету часу, відведеному навчальним планом на вивчення
дисципліни. Внесені зміни та доповнення повинні бути обговорені на засіданні
циклової комісії і затверджені заступником директора з навчальної роботи.
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1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема
№

Назва

Обсяг годин для окремих видів навчальних
занять і самостійної роботи
практичні семінарські самостійна
лекції
разом
заняття
заняття
робота

1. Основи організації фінансів
2.
3.

4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

підприємств
Формування капіталу
підприємства
Фінансові аспекти формування
та використання необоротних
активів
Оборотні активи та джерела їх
формування
Організація грошових
розрахунків підприємства
Доходи, витрати, фінансові
результати та їх використання
Оподаткування підприємств
Кредитування підприємств
Фінансове планування на
підприємствах
Оцінювання фінансового
стану підприємства
Фінансова санація і
банкрутство підприємств

Разом годин з навчальної
дисципліни

2

-

4

6

2

2

4

8

4

4

10

20

4

4

8

16

4

2

2

10

18

6
4
4

4
2
2

2
2
2

10
8
8

22
16
16

4

2

6

12

4

4

6

14

4

2

8

14

42

28

82
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Сутність та функції фінансів підприємств.
Сфери фінансових відносин підприємств.
Суть та склад фінансових ресурсів підприємства.
Основи організації фінансів підприємств.
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.
Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами підприємств.
2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Власний капітал як фінансове джерело формування ресурсів підприємства.
Склад та структура власного капіталу підприємства.
Особливості формування статутного капіталу підприємств різних
організаційно-правових форм.
Позичковий капітал та його місце у фінансовій системі під час
формування ресурсів підприємства.
Практичні заняття
Розрахування розміру статутного капіталу в акціонерному товаристві.
Визначення структури власного капіталу за показниками фінансової
звітності.
3. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Суть необоротних активів та їх класифікація.
Показники стану та ефективності використання необоротних активів.
Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових ресурсів
підприємства.
Сутність капітальних інвестицій, їх види та джерела фінансування.
Практичні заняття
Розрахування показників стану та ефективності використання необоротних активів.
Нарахування амортизації за конкретною групою основних засобів різними
методами.
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Семінарське заняття
Аналіз і вибір найефективнішого методу, з фінансової точки зору,
нарахування амортизації за виконаними розрахунками практичного заняття з
нарахування амортизації, його обґрунтування.
4. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ
Економічна сутність оборотних активів та їх структура.
Методи визначення потреби в оборотних активах.
Поняття норм і нормативів. Нормування власних оборотних активів.
Особливості розрахунку нормативів власних оборотних активів в
агропромислових формуваннях.
Джерела формування оборотних активів підприємства.
Показники наявності оборотних активів.
Показники ефективності використання оборотних активів та способи
прискорення оборотності їх.
Практичні заняття
Розрахування нормативів власних оборотних активів.
Визначення показників ефективності використання оборотних активів та
проведення їх аналізу.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Суть, значення та принципи організації грошових розрахунків.
Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств та сфера їх
застосування.
Порядок відкриття рахунків у банку та їх види.
Способи та форми безготівкових розрахунків.
Проведення безготівкових розрахунків за різними їх формами.
Особливості розрахунків у системі електронних платежів.
Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції в системі грошових платежів.
Семінарське заняття
Організація готівкових розрахунків на підприємстві згідно з Постановою
НБУ № 637 від 15.12.2004 року.
Практичне заняття
Оформлення пакета документів на відкриття рахунків у банку.
Заповнення банківських платіжних документів.
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6. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Характеристика видів діяльності підприємств.
Сутність та класифікація доходів та витрат підприємства.
Характеристика доходів та витрат від операційної діяльності.
Характеристика доходів та витрат від фінансової діяльності.
Характеристика доходів та витрат від інвестиційної та іншої діяльності.
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
Порядок формування фінансових результатів підприємства у фінансовій
звітності.
Розподіл прибутку підприємства.
Семінарське заняття
Формування доходів і витрат за П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”
та ПКУ.
Практичні завдання
Складання ф.2 “Звіт про фінансові результати” за вихідними даними
доходів і витрат діяльності підприємства.
7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Система оподаткування підприємств, її функції і призначення.
Види податків, що сплачують підприємства.
Непрямі та прямі
податки. Особливості їх впливу на фінансовогосподарську діяльність господарюючих суб’єктів.
Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди, механізм
їх нарахування.
Особливості оподаткування суб’єктів господарювання аграрного сектору
економіки.
Семінарське заняття
Податкова система та загальні положення оподаткування підприємств.
Практичні заняття
Розрахування податкових зобов’язань за різними видами податків, які
сплачують юридичні та фізичні особи.
Заповнення податкових декларацій.
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8. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Необхідність та суть кредитування підприємств.
Банківське кредитування підприємств.
Визначення потреби підприємства в кредиті на основі аналізу грошових
надходжень.
Порядок отримання і погашення банківського кредиту.
Небанківське кредитування підприємств.
Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансовокредитних інститутів.
Семінарське заняття
Банківське кредитування підприємств.
Практичне заняття
Оформлення документації на отримання кредиту. Розрахування відсотків
за кредитними операціями.
9. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Сутність фінансової стратегії підприємства.
Інформаційна база фінансового планування.
Зміст, завдання і методи фінансового планування.
Зміст і порядок складання поточного та оперативного фінансового планів
підприємства.
Практичне заняття
Складання фінансового плану підприємства.
10. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Оцінювання фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.
Інформаційне забезпечення для оцінювання фінансового стану підприємства.
Показники фінансового стану підприємства.
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.
Оцінка фінансової стійкості підприємства.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Практичні заняття
Розрахування показників оцінки фінансового стану підприємства.
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11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її
спричиняють.
Економічна сутність санації та банкрутства підприємства.
Фінансові джерела санації підприємства.
Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємства.
Порядок ліквідації підприємства.
Практичне завдання
Визначення ймовірності банкрутства підприємств на матеріалах конкретного підприємства.

3. САМОСТІЙНА РОБОТА
Вимоги до організації самостійної роботи студентів і структура навчальних завдань визначаються робочою навчальною програмою та методичними
рекомендаціями самостійного вивчення.
Завданнями самостійної роботи студентів є вивчення окремих питань за
темами дисципліни, опрацювання нормативно-законодавчих актів та виконання
практичних завдань.
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