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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
В економіці господарюючих суб'єктів різних форм власності та організації бізнесу 

провідна роль належить фінансовій діяльності. Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність 

суб'єктів господарювання» комплексно розкриває актуальні питання, пов’язані з 

організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням, управлінням 

грошовими потоками, дивідендною політикою, фінансовими аспектами реорганізації 

підприємств, фінансовими інвестиціями, оцінкою вартості підприємств, фінансовим 

контролінгом та бюджетуванням. 

 
2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань студентів у галузі фінансів, набуття 

теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності суб’єктів господарювання;  

- оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів господарювання;  

- оволодіння методами оцінювання вартості підприємства;  

- вивчення порядку формування дивідендної політики суб’єктів господарювання; 

- вивчення сутності, основних завдань методики проведення фінансового контролінгу. 

 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 

Тема занять 

1 

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

Організація фінансів підприємств. 

Капітал підприємства та його економічна сутність. 

2-3 

Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм 

організації бізнесу 
Класифікація форм організації бізнесу.  

Критерії прийняття рішень про вибір правової форми організації підприємницької 

діяльності. 

4-5 

Формування власного капіталу підприємства 

Власний капітал підприємства і його основні складові. 

Статутний капітал і корпоративні права підприємства. 

Зменшення та збільшення статутного капіталу підприємств. 

6-7 

Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства    

Самофінансування підприємств  

Забезпечення наступних витрат і платежів. 

8-9 Дивідендна політика підприємства 



Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. 

Фактори та інструменти дивідендної політики 

Порядок  і методи нарахування дивідендів 

10 

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові 

Кредитне забезпечення 

Облігації підприємств 

Комерційні кредити 

11-12 

Фінансові аспекти реорганізації підприємств 

Сутність та передумова реорганізації 

Укрупнення підприємства  

Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення 

13-14 

Фінансові інвестиції підприємств 

Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства 

Довгострокові фінансові інвестиції 

Поточні фінансові інвестиції 

Оцінка доцільності фінансових інвестицій 

15-16 

Оцінювання вартості підприємства 

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства 

Вартість капіталу підприємства 

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства 

17-18 

Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних 

відносин 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.  

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Форфейтинг як спосіб фінансування зовнішньоторговельних операцій. 

19 

Фінансовий контролінг на підприємстві 

Суть, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. 

Стратегічний фінансовий контролінг. 

Методи контролінгу. 
 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 

Тема занять 

1 Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації 

бізнесу 

2 Формування власного капіталу підприємства 

2 Внутрішні джерела фінансування підприємства 

3 Дивідендна політика підприємства 

4 Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

5-6 Фінансове інвестування підприємства 

7-8 Оцінювання вартості підприємства 

9-10 Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин 

11 Фінансовий контролінг на підприємстві 
 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

п/п 

Вид роботи / Назва теми 

1 Підготовка до аудиторних занять 

2 Підготовка до контрольних заходів 



3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації 

бізнесу 

Формування власного капіталу підприємства 

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин 

Фінансовий контролінг на підприємстві 

5 Підготовка до екзамену 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни під час практичних занять використовуються наступні методи 

контролю: усний контроль, письмовий, тестовий, практична перевірка. 
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