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ПЕРЕДМОВА
Наш час – це час великих справ і важливих рішень, глибокого аналізу й
реалістичної оцінки досягнутого, виявлення проблем та перешкод, які
заважають рухатись вперед. Потрібно всюди підвищувати організованість в
роботі, мобілізувати всі творчі сили і резерви, щоб одержати високі результати.
У виконанні цих завдань важливе місце відводиться майбутнім спеціалістам
рибного господарства. Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств –
одна з навчальних дисциплін, що формує відповідний рівень професійної
майстерності при підготовці студентів ОС «Магістр».
Рівень професійної компетентності будь-якого працівника визначається
його економічним мисленням і підприємливістю у розв’язанні практичних
завдань виробничої діяльності в умовах глобальних трансформаційних процесів.
Основними

завданнями

вивчення

курсу

«Фінансова

діяльність

рибогосподарських підприємств» є:
формування уяви про роль і значення фінансів та фінансової діяльності в
ринкових умовах, систему фінансових відносин в Україні, функції фінансів,
механізм дії фінансового стимулу;
визначення основних складових фінансової діяльності необхідних для
успішного

управління

рибогосподарським

підприємством

і

ділового

співробітництва за його межами;
встановлення суті та необхідності існування кредиту, ознайомлення з
принципами утворення кредиту, видами кредиту, формування уяви про рух
продуктивних кредитних ресурсів;
вивчення основних принципів побудови та призначення податкової
системи, видів податків;
проведення аналізу фінансового стану та розрахунок показників фінансової
діяльності рибогосподарських підприємств, формування елементарних навичок
пошуку,

оцінки,

практичного

використання

повсякденній роботі майбутнього фахівця.

економічної

інформації

у

Метою підручника є формування у студентів сучасного економічного
мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань
організації фінансової діяльності підприємств, а також навчити орієнтуватися їх
в сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості
валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро- і мікрорівнях,
розуміння фінансово-кредитного механізму й системи грошового обігу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова діяльність
рибогосподарських підприємств» студенти ОС «Магістр» повинні знати:
основи фінансової діяльності суб’єктів рибного господарства;
класифікацію

внутрішніх

джерел

фінансування

рибогосподарських

підприємств;
порядок фінансування рибогосподарських підприємств за рахунок
позичкового капіталу;
необхідність, завдання та принципи оцінки вартості капіталу;
порядок фінансової інвестиційної діяльності підприємств;
особливості фінансової діяльності суб’єктів рибного господарства різних
організаційно-правових форм господарювання і галузевої спрямованості.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
поєднувати специфіку рибного господарства у різних організаційноправових формах господарювання, виявляти особливості рибогосподарського
виробничого процесу та їх вплив на кінцеві результати фінансової діяльності;
обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності;
визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах для
підприємств рибного господарства;
оцінювати кредитоспроможність позичальника;
оформляти фінансову звітність рибогосподарського підприємства;
здійснювати оцінку вартості майна рибогосподарського підприємства;
відображати вартість фінансових інвестицій у звітності підприємства;
проводити

фінансове

прогнозування

та

бюджетування

в

інноваційно-інвестиційного розвитку рибогосподарських підприємств.

умовах

У процесі вивчення основних тем навчальної дисципліни, використовуючи
Закони України, укази Президента, постанови уряду, чинні рибоводнобіологічні нормативні документи, а також розрахунково-аналітичні, математичні
методи і обчислювальну техніку, фахівець:
засвоїть ключові поняття з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність
рибогосподарських підприємств»;
навчиться самостійно організовувати контрольно-аналітичну і оперативну
роботу фінансової служби та складати фінансовий план рибницького
підприємства;
засвоїть порядок нарахування та сплати податків; вмітиме розраховувати
показники фінансової діяльності рибогосподарських підприємств;
навчиться використовувати результати комп’ютерної обробки отриманої
інформації в управлінні рибогосподарським підприємством.

Предисловие
Наше время – это время больших дел и важных решений, глубокого
анализа и реалистической оценки достигнутого, выявление проблем и
препятствий, которые

замедляют движение

вперед. Нужно

постоянно

повышать организованность в работе, мобилизовать все творческие силы и
резервы, чтобы получить высокие результаты. В выполнении этих задач важное
место отводится будущим специалистам рыбного хозяйства.
Финансовая деятельность рыбохозяйственных предприятий – учебная
дисциплина, которая формирует соответствующий уровень профессионального
мастерства

при

подготовке

профессиональной

студентов

компетентности

любого

ОУ

«Магистр».

работника

Уровень

определяется

его

экономическим мышлением и предприимчивостью в решении практических
задач

производственной

деятельности

в

условиях

глобальных

«Финансовая

деятельность

трансформационных процессов.
Основными

задачами

изучения

курса

рыбохозяйственных предприятий» являются:
формирование представления о роли и значении финансов и финансовой
деятельности в рыночных условиях, систему финансовых отношений в
Украине, функции финансов, механизм действия финансового стимула;
определение основных составляющих финансовой деятельности необходимых
для успешного управления рыбохозяйственным предприятием и делового
сотрудничества за его пределами;
установление сути и необходимости существования кредита, ознакомление
с

принципами

образования

кредита,

видами

кредита,

формирование

представления о движении производительных кредитных ресурсов;
изучение основных принципов построения и назначения налоговой
системы, видов налогов;
проведения анализа финансового состояния и расчет показателей
финансовой деятельности рыбохозяйственных предприятий, формирование

элементарных

навыков

поиска,

оценки,

практического

использования

экономической информации в повседневной работе будущего специалиста.
Целью учебника является формирование у студентов современного
экономического мышления и системы глубоких теоретических знаний и
практических навыков по вопросам организации финансовой деятельности
предприятий, а также научить ориентироваться их в совокупности финансовых
отношений, которые выражают распределение и перераспределение стоимости
валового внутреннего продукта и национального дохода на макро- и
микроуровнях, понимание финансово-кредитного механизма и системы
денежного обращения.
В результате изучения учебной дисциплины «Финансовая деятельность
рыбохозяйственных предприятий» студенты должны знать:
основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
классификацию внутренних источников финансирования предприятий;
порядок финансирования рыбохозяйственных предприятий за счет
ссудного капитала;
необходимость, задачи и принципы оценки стоимости капитала;
порядок финансовой инвестиционной деятельности предприятий;
особенности

финансовой

деятельности

субъектов

хозяйствования

различных организационно-правовых форм и отраслевой направленности.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
совмещать специфику рыбного хозяйства, особенности рыбохозяйственного
производственного процесса с конечными результатами финансовой деятельности;
обосновывать финансовые решения и критерии оценки их эффективности;
определять потребность в краткосрочных и долгосрочных кредитах для
предприятий рыбного хозяйства;
оценивать кредитоспособность заемщика;
оформлять финансовую отчетность рыбохозяйственного предприятия;
осуществлять оценку стоимости имущества предприятия;
отражать стоимость финансовых инвестиций в отчетности предприятия;

проводить финансовое прогнозирование и бюджетирование в условиях
инновационно-инвестиционного развития рыбохозяйственных предприятий.
В процессе изучения основных тем курса, используя Законы Украины,
указы Президента, постановления правительства, действующие рыбоводнобиологические нормативные документы, а также расчетно-аналитические,
математические методы и вычислительную технику, специалист:
усвоит

ключевые

понятия

по

учебной

дисциплине

«Финансовая

деятельность рыбохозяйственных предприятий»;
научится самостоятельно организовывать контрольно-аналитическую и
оперативную

работу

финансовой

службы

рыбоводческого

хозяйства,

составлять финансовый план предприятия;
усвоит порядок начисления и уплаты налогов;
уметь

рассчитывать

показатели

финансовой

деятельности

рыбохозяйственных предприятий;
научится использовать результаты компьютерной обработки полученной
информации в управлении рыбохозяйственным предприятием.

INTRODUCTION

Our day is time of great deeds, important decisions, deep analysis and made a
realistic assessment, identifying problems and obstacles to moving forward. We need
to improve work organization, to mobilize all the creative forces and reserves to get
good results. In carrying out these tasks important role is given to future specialists of
fisheries. One of the subjects, that forms an appropriate level of professional
excellence in preparing Master is Financial Activities of Fisheries Enterprises,
because the level of professional competence of any employee is determined by their
economic and entrepreneurial thinking in solving practical problems of industrial
activity in terms of the economic independence of enterprises and global
transformation processes.
The main objectives of the course «Financial Activities of Fisheries Enterprises» are:
- to form an idea of the role and importance of finance and financial activity in
the market, a system of financial relations in Ukraine, the functions of finance,
financial incentive mechanism of action;
- to identify the main components of the financial activities that is necessary for
successful management of fisheries company and business cooperation beyond;
- to establish the needs and existence of credit acquaintance with the principles
of formation of credit, types of credit, formation the idea of productive credit movement;
- to learn the basic principles of construction and purpose of the tax system, taxes;
- to analyze the financial position and financial performance calculation of the
fishery enterprises, to form the basic skills of search, evaluation, practical using of
economic information in the daily work of the future expert.
The purpose of of the textbook is developing students' modern economic
thinking and system of the deep theoretical knowledge, practical skills for the
organization's of enterprises` financial activity, to teach them to focus in the
aggregate financial relationship which express the distribution and redistribution of
gross domestic product and national income at macro and micro levels, to understand
the financial and credit mechanisms and money circulation systems.

As the study result of the course «Financial Activities fishery enterprises»
students should know:
- basics of the financial activity of business entities;
- classification of the internal financing sources of companies;
- procedure for financing enterprises by loan capital;
- necessity and objectives and principles of valuation of capital;
- procedure for financial investment activity of companies;
- features of financial activity of business entities of different legal forms and
industry focus.
As the study result of the course students should be able to:
- combine the specific of the fisheries of the different types of business entity,
particularly of the fisheries production process with the final results of financial activity;
- substantiate financial decisions and criteria to assess their effectiveness;
- determine the need for short-term and long-term credits for fisheries enterprises;
- assess the creditworthiness of the borrower;
- draw up financial statements of the fishery enterprise;
- value the company assets;
- reflect the value of investments in financial statements of enterprises;
- conduct financial forecasting and budgeting in terms of innovation and
investment development of fishery enterprises.
In studying the main themes of the course using the laws of Ukraine,
presidential decrees, government regulations, current biological breeding regulations
and accounting-analytical, mathematical methods and computing, specialist will:
- absorb key concepts of the discipline «Financial Activities fishery enterprises»;
- learn how to organize a control-analytical and operational work of finance
service of fisheries enterprises, draw up a financial plan of the enterprises by their self;
- absorb procedure of calculation and payment of taxes;
- capable count Financial Results fishery enterprises;
learn to use the results of computer processing of the received information in the
management of fisheries enterprises.
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