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Мета: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових
відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів,
фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
Завдання: вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових
ресурсів і джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття
навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування,
оцінювання фінансового стану підприємства.
Предмет: фінансово-економічні відносини суб’єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств
1.
2.
3.
4.

Сутність, функції та організація фінансів підприємств
Сфери господарських відносин підприємств
Фінансові ресурси підприємств
Основи організації фінансів підприємств та фінансова діяльність

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємства.
1. Грошовий оборот і система розрахунків підприємства
2. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.
3. Форми безготівкових розрахунків
4. Касові операції підприємств
5 .Платіжна дисципліна
Тема 3. Формування і використання прибутку
1. Формування та розрахунок показників прибутку на вітчизняних
підприємствах
2. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку.
3. Розподіл і використання прибутку на підприємстві
4. Сутність і методи обчислення рентабельності
Тема 4.Оподаткування підприємства.
1. Система оподаткування підприємств
2. Сплата прямих та непрямих податків
3. Сплата зборів та місцевих обов’язкових платежів
Тема 5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах.
1. Економічний зміст та основи організації оборотних коштів
2. Джерела фінансування оборотних коштів.
3. Визначення нормативу оборотних коштів
4. Показники стану оборотних коштів
Тема 6. Кредитування підприємств.
1. Основи кредитування підприємств
2. Банківське кредитування підприємств.
3. Небанківське кредитування підприємств
4. Суть і порядок укладення кредитного договору

Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємства.
1. Фінансовий стан підприємства, методи оцінки та інформаційне
забезпечення.
2. Показники оцінки фінансового стану підприємства
Тема 8. Фінансове планування на підприємствах.
1. Зміст та методи фінансового планування
2. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання
3. Зміст і значення оперативного фінансового плану

