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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
 – 

4 

Галузь знань 

_07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

вибіркова 

 

Модулів – ____1____ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 072 

 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання       к/р 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2,2 

самостійної роботи 

студента – 4,4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

20 год.  8 год. 

Практичні, 

семінарські 

   20 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

 

Вид контролю:  

залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,11 
 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької 

активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх 

джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу 

управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням 

їхньої організаційно-правової форми. 

Курс «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є дисципліною для 

підготовки фахівців у галузі фінансів і охоплює головні питання фінансування 

підприємств за рахунок власного та позикового капіталу, дивідендну політику, 

види та методи оцінки фінансових інвестицій та інші аспекти фінансової 

діяльності підприємств в ринковій економіці. 

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» вивчається як 

теоретичний курс, який закладає основи щодо аналізу економічних та фінансових 

відносин у суспільстві. 

Мета навчальної дисципліни: надання знань з теорії та практики організації 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

Завдання дисципліни:  

- вивчення змісту та основних напрямків фінансової діяльності підприємств, 

способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової 

рівноваги, методів формування власного та позичкового капіталу підприємства, 

особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин 

підприємств з державою; 

- оволодіння практичними навичками використання можливих форм 

фінансування підприємств.  

Предмет дисципліни: система фінансово-економічних відносин, які 

виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної й 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» 

вивчається після засвоєння студентами дисциплін: «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Фінансовий аналіз» та забезпечує вивчення дисциплін: 

«Фінансовий менеджмент», «Фінансова санація і банкрутство підприємств», 

«Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий контролінг». 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- організацію та завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 

- форми фінансового забезпечення суб’єктів господарювання; 

- класифікацію суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу та 

особливості їх фінансування; 

- поняття та джерела формування власного капіталу підприємства; 

       - сутність самофінансування як внутрішнього джерела фінансування 

підприємства; 

- формування дивідендної політики; 
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- механізм фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів; 

- фінансові аспекти реорганізації підприємств; 

- сутність фінансового інвестування підприємства; 

- оцінювання вартості підприємства, 

Уміти: 

- формувати теоретичну базу, необхідну для подальшої організації 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання;  

- оцінювати фінансові взаємовідносини підприємств різних форм організації 

бізнесу; 

- застосовувати основні прийоми фінансування підприємств за рахунок 

власного та позичкового капіталу;  

- об’єктивно оцінювати та аналізувати фінансові аспекти реорганізації 

підприємств; 

- оволодіти основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та 

вартості підприємства.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання, внутрішні джерела фінансування 

 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

2. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства.  

3. Фінансові відносини суб’єктів господарювання.  

4. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. 

5. Модель оцінки доходності активів (САРМ): загальна характеристика. 

 

Тема 2. Формування власного капіталу підприємства 

1. Власний капітал підприємства, його функції та  складові частини. 

2. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. 

3. Збільшення та зменшення статутного капіталу підприємства. 

4. Резервний капітал: економічний зміст та порядок формування. 

5. Фінансовий леверидж і його розрахунок. 

 

Тема 3. Внутрішні джерела фінансування підприємств 

1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування.  

2. Самофінансування як внутрішнє джерело фінансування підприємств. 

3. Класифікація грошових потоків за основними ознаками.  

4. Чистий грошовий потік (Cash-Flow). Методи розрахунку Cash-flow.  

 

Тема 4. Дивідендна політика підприємства 

1. Сутність та підходи щодо формування дивідендної політики.  

2. Види дивідендної політики. 

3. Етапи проведення дивідендної політики.  

4. Оцінка дивідендної політики та її результатів. 

 

Змістовий модуль 2. Механізм фінансування підприємства за рахунок 

запозичених ресурсів, фінансові аспекти оцінки вартості та реорганізації 

підприємств 

 

Тема 5. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 

1. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок 

формування.  

2. Політика залучення банківського кредиту. 

3. Управління фінансовим лізингом. 

4. Управління облігаційною позикою. 

5. Політика залучення підприємством товарного кредиту. 

6. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю. 
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Тема 6. Оцінка вартості підприємства 

1. Економічна сутність та принципи оцінки вартості підприємства. 

2. Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства.  

3. Методичні підходи щодо оцінки вартості підприємства. 

 

Тема 7. Фінансова інвестиційна діяльність підприємства 

1. Сутність та види фінансових вкладень підприємств.  

2. Довгострокові та поточні фінансові інвестиції.  

3. Методи оцінки фінансових інвестицій.  

 

Тема 8. Фінансова діяльність при реорганізації підприємств 

1. Реструктуризації як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. 

2. Мета та завдання реорганізації підприємств. Види реорганізації підприємств. 

3. Зміст та порядок проведення реорганізації підприємства. Передавальний та 

розподільний баланси. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. с.р.  л п лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання, внутрішні джерела фінансування 

Тема 1. Основи фінансової 

діяльності суб’єктів 
господарювання 

12 2 2  8 13 1 - 
 

12 

Тема 2. Формування 

власного капіталу 

підприємства 

18 3 3  12 16 1 1 
 

14 

Тема 3. Внутрішні джерела 

фінансування підприємств 
16 3 3  10 16 1 1  14 

Тема 4. Дивідендна 

політика підприємства 
14 2 2  10 15 1 -  14 

Разом за змістовним 

модулем 1 
60 10 10  40 60 4 2  54 

Змістовий модуль 2. Механізм фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів, 

фінансові аспекти оцінки вартості та реорганізації підприємств 

Тема 5. Фінансування 

підприємства за рахунок 

позичкового капіталу 

18 3 3  12 16 1 1 
 

14 

Тема 6. Оцінка вартості 

підприємства 
16 3 3  10 16 1 1  14 

Тема 7. Фінансова 

інвестиційна діяльність 

підприємства 

12 2 2  8 13 1 - 
 

12 

Тема 8. Фінансова 

діяльність при реорганізації 

підприємств 

14 2 2  10 15 1 - 
 

14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 10 10  40 60 4 2  54 

ІНДЗ (к/р)  - -  -  - -  - 

Семестровий контроль 

(залік) 
 - -  -  - -  - 

Усього годин 120 20 20  80 120 8 4  108 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього   
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-ть 

годин 

дфн зфн 

1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання 2 - 

2 Формування власного капіталу підприємства 3 1 

3 Внутрішні джерела фінансування підприємств 3 1 

4 Дивідендна політика підприємства 2 - 

5 Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 3 1 

6 Оцінка вартості підприємства 3 1 

7 Фінансова інвестиційна діяльність підприємства 2 - 

8 Фінансова діяльність при реорганізації підприємств 2 - 

 Усього 20 4 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього    
 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання 8 12 

2 Формування власного капіталу підприємства 12 14 

3 Внутрішні джерела фінансування підприємств 10 14 

4 Дивідендна політика підприємства 10 14 

5 Фінансування підприємства за рахунок позичкового 

капіталу 
12 14 

6 Оцінка вартості підприємства 10 14 

7 Фінансова інвестиційна діяльність підприємства 8 12 

8 Фінансова діяльність при реорганізації підприємств 10 14 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 80 108 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) - к/р 

 Забезпечення семестрового контролю - - 

 Усього  80 108 
Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, практичних 

занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи       
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9. Методи навчання 
 

Лекції з дисципліни проводяться із використанням демонстраційного 

супроводу що містить значну кількість рисунків, схем, таблиць, наочного 

матеріалу. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

викладенні теоретичного матеріалу застосовуються активні методи навчання, які 

спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а насамперед на 

творче, продуктивне мислення: проблемні лекції, імітаційно-моделювальні 

заняття, обговорення дискусійних питань. 

Практичні заняття проводяться за допомогою навчальних тренінгів, 

застосування тестових технологій, виконання творчо-прикладних завдань, 

проведення сучасних мультимедійних презентацій, із застосуванням активних 

методів навчання у формі ділових ігор (виробничі ситуації). 
 

 

10. Методи контролю 

                                                                        
Контроль знань студентів здійснюється за принципами кредитно-модульної 

системи і складається з поточного, модульного та підсумкового контролю. 

Заходи поточного контролю (тестові завдання, розв’язання задач, опитування 

за темами лекційного матеріалу та питаннями, що виносяться на самостійне 

опрацювання, доповіді та реферати) проводяться під час аудиторних занять. 

Модульний контроль проводиться під час тижнів модульного контролю 

згідно з графіком навчального процесу у формі тестування. Завдання для 

контрольного заходу модульного контролю мають комплексний характер і 

побудовані таким чином, щоб оцінити засвоєння матеріалу усіх тем, що були 

викладені протягом змістового модулю. 
 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

Лекції  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 10 

Практичні заняття  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 10 

Поточн. контроль:         

80 

опитування 2 2 2 2 2 2 2 2 

операт. письмовий 

контроль (тестовий) 
4 4 4 4 4 4 4 4 

розв’язування задач 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модульний контроль 20 

Усього 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів 

заочної форми навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Аранчій В. І. Фінансова діяльність підприємств: навч. посіб. / В. І. Аранчій,            

В. Д. Чумак, О. Ю. Смолянська, Л. В. Черненко. – К.:ВД «Професіонал», 2014. –              

240 с.  

2. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. / 

І. В. Зятковський. – Чернівці: КП «Видавництво «Золоті литаври», 2016. – 274 с. 

3. Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с. 

4. Садовнікова О. Ф., Омельченко Л. С. Фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання: Навч.-методичний посіб.  – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 66 с. 
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5. Спасів Н. Я. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 

Навчальнометодичний посібник. / Н. Я. Спасів, М. С. Лосєва, Н. О. Дітчук,               

Л. Р. Маринчак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 150 с.  

6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. –  

К.: КНЕУ, 2003. –  554 с. 

7. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. – К.: 

ЦУЛ, 2007. – 320 с.  

8. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. - 2-ге 

вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. 

9. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для самостійного 

вивчення. Авторський колектив під ред.. Терещенка О. О. – К.: КНЕУ, 2006. –          

245 с. 

Допоміжна 

10. Бердар М. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 352 с. 

11. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. 

12. Любенко Н. М. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Н. М. Любенко. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.  

13. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 328 с.  

14. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств: навч. посіб. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 460 с.  

15. Спасів Н. Я. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Н. Я. Спасів,                             

Т. М. Орищин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 293 с.  

16. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. - 

К.: КНЕУ, 2007. – 412 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

17. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

// www.rada.kiev.gov.ua  

18. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http: // 

www.rada.kiev.gov.ua  

19. Аналітичні матеріали Державного комітету статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

20. Аналітичні матеріали Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

21.Законодавча база України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ 

22. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України 

«SMIDA»: [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу:  https://smida.gov.ua/ 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/



