
Програмові вимоги з курсу «Фінанси підприємств» 

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 

1. Сутність і функції фінансів підприємств. 

2.Роль і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

3.Фінанси підприємств за умов ринкової економіки. 

4.Грошові фонди та фінансові ресурси підприємства. Мета і способи формування 

фінансових ресурсів. 

5.Джерела формування фінансових ресурсів: внутрішні і зовнішні джерела. Власні, 

позичкові та залучені кошти. 

6.Статутний фонд підприємства як джерело формування майна підприємства, складові 

частини статутного фонду. 

7.Формування та рух статутних фондів підприємств різних організаційно-правових форм і 

форм власності. 

8.Принципи організацій фінансів підприємств і їх сутність. 

9.Фінансова діяльність підприємства. Особливості організації фінансів підприємств 

залежно від форм власності. 

10. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємстві. 

11. Фінансова служба на підприємствах, їх завдання і функції.  

 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження 

підприємств 

 

12. Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень та  

розрахунків підприємств. 

13. Виручка (виторг) від реалізації продукції (робіт, послуг). Формування виручки від 

реалізації в часі. Визначення моменту реалізації. 

14. Розрахунок, планування і розподіл виручки від реалізації продукції (послуг) на 

підприємстві. 

15. Розрахункові і касові операції, їх сутність та порядок проведення. 

16. Безготівкові і готівкові розрахунки. Порядок ведення касових операцій.  

17. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика. 

18. Розрахунково-платіжна дисципліна та їх вплив на фінансово-господарську діяльність 

підприємств. 

19. Валовий і чистий дохід підприємства. Формування валового і чистого доходу. 

 

Тема 3. Формування і розподіл прибутку 

20. Формування прибутку підприємства. Економічний зміст і функції прибутку.  

21.Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Фактори, які 

впливають на величину прибутку. 

22. Методи розрахунку прибутку. Вплив собівартості та ціни продукції на величину 

прибутку. 

23. Сутність і методи обчислення рентабельності продукції та виробництва. 

24. Розподіл та використання прибутку. 

 

Тема 4. Оподаткування підприємств 

25. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. 

26. Види податків, що сплачують підприємства. Вплив оподаткування на їх фінансово-

господарську діяльність. 

27.Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність 

підприємства. 



28. Податок на додану вартість, платники податку. Об'єкти оподаткування. Пільги щодо 

податку на додану вартість. 

29. Акцизний податок. Сутність акцизного податку та його платники. Порядок 

нарахування акцизного податку. 

30. Податок на доходи фізичних осіб. Об'єкти оподаткування. Які грошові доходи не 

включаються до сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню? 

31. Податок на прибуток підприємств. Платники цього податку та порядок його 

нарахування та сплати. 

32. Мито. Види мита, які встановлені в Україні.  

33. Платники мита. 

34. Платежі за використання природних ресурсів. Види платежів (зборів) та їх платники. 

35. Плата за землю. Платники податку та порядок його справляння. 

36. Місцеві податки і збори. Види і платники місцевих податків і зборів. 

37. Порядок оподаткування суб'єктів малого підприємництва. 

38. 3бори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. 

 

Тема 5. Обігові кошти 

 

39. Сутність і структура оборотних коштів; Класифікація і принципи організації 

оборотних коштів. 

40. Порядок розрахунку (нормування) оборотних коштів для створення виробничих 

запасів. 

41. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві та витратах майбутніх 

періодів. 

42. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції.  

43. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. 

44. Показники стану використання оборотних коштів на підприємстві. 

 

Тема 6. Кредитування підприємств 

45. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Класифікація кредитів, що 

надаються підприємствам. 

46. Види банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок отримання 

банківського кредиту. 

47. Небанківське кредитування підприємств: комерційне, лізингове, державне тощо. 

 

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 

48. Сутність, склад основних засобів та процеси їх відтворення. 

49. Показники, які характеризують стан та ефективність використання основних 

виробничих фондів. 

50. 3нос і амортизація основних засобів. Порядок нарахування та використання 

амортизації. 

51. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. 

 

Тема 8. Оцінювання фінансового стану підприємства 
52. 0цінка фінансового стану підприємства: необхідність і значення. 

53. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 

54. Показники фінансового стану підприємства та їх характеристика. 

55. 0цінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 

56. 0цінка фінансової стійкості підприємства. 

57. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

 

 



Тема 9. Фінансове планування на підприємствах 

58.Фінансова стратегія підприємства та їх необхідність в умовах ринкових відносин. 

59. 3міст, завдання та методи фінансового планування на підприємстві. 

60. Зміст фінансового плану та порядок його складання на підприємстві. 

61. Роль і значення оперативного фінансового плану на підприємстві. 

 

Тема 10. Фінансова санація підприємств 

62. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. 

63. Фінансова криза на підприємстві. Оцінки та причини фінансової кризи. 

64. План санації та характеристика його основних розділів. 

65. Санаційний аудит, його сутність та етапи проведення. 

66. Форми фінансової санації. Внутрішні і зовнішні джерела фінансової санації.  

 

 

 


