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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 

відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування 

операційної й інвестиційної діяльності підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки: 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». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 

внутрішні джерела фінансування. 

2. Механізм фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів, 

фінансові аспекти оцінки вартості та реорганізації підприємств. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни – надання знань з теорії та практики 

організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання..  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання» є: 

- 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.  
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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; 

- 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.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

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. 

Тема 5. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 

1. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок 

формування.  
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2. Політика залучення банківського кредиту. 

3. Управління фінансовим лізингом. 

4. Управління облігаційною позикою. 

5. Політика залучення підприємством товарного кредиту. 

6. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю. 

 

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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3. 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. 

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.  



8 

 

  

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. 

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/ 

  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання поточний, модульний та 

підсумковий контроль, контрольна робота. 

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



