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Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

ОП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

Рівень ВО бакалавр 

Курс на якому буде 

викладатись 
3 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися 

Навчальна дисципліна формує у студентов глибокі 

теоретичні знання та практичні навички з актуальних 

питань, пов’язаних 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.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни корисно майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань 

щодо 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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення дисципліни дозволить: 

 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. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на: 

 обізнаність щодо форм фінансового забезпечення 

суб’єктів господарювання; 

 уміння визначати особливості фінансування 

суб’єктів господарювання різних форм організації 

бізнесу; 

 розуміння основних джерел формування власного 

капіталу підприємства; 

 опанування сутності самофінансування як 

внутрішнього джерела фінансування 

підприємства; 

 розуміння формування та здатність вибору 

дивідендної політики підприємства; 

 опанування механізму фінансування підприємства 

за рахунок запозичених ресурсів; 

 здатність проведення аналізу фінансових аспектів 

реорганізації підприємств; 

 розуміння особливостей фінансового інвестування 

підприємства; 

 здатність оцінювання вартості підприємства. 

Інформаційне забезпечення НМК дисципліни, Office 365 

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового 

контролю 
екзамен 

Максимальна кількість 

здобувачів 
50 

Мінімальна кількість 

здобувачів 
7 

 


