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Тема1: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

 

1. Ринкові засади підприємництва. 

2. Підприємство як основна ланка в економіці держави. 

3. Капітал підприємства та його економічна сутність. 

4. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. 

5. Організація фінансової діяльності суб'єктів господарювання. 

6. Основні форми і джерела фінансування суб'єктів підприємництва. 

7. Фінансовий менеджмент суб'єктів підприємництва. 

8. Теорії управління фінансами суб'єктів підприємництва. 

Тема2. Особливості фінансування підприємництва різних форм організації 

бізнесу 

9. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. 

10. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи. 

11. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. 

12. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. 

13. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. 

14. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств. 

15. Фінансова діяльність кооперативів. 

16. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 

17. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств. 

18. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. 

19. Особливості фінансової діяльності суб’єктів малого бізнесу. 

Тема 3.Власний капітал, його функції та складові 

20. Поняття власного капіталу суб'єктів підприємництва. 

21. Функції власного капіталу. 

22. Складові власного капіталу. 

23. Порядок формування та умови збільшення статутного капіталу акціонерних 

товариств. 

24. Умови зменшення статутного капіталу акціонерних товариств. 

25. Порядок формування та умови збільшення і зменшення статутного капіталу 

товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. 

26. Умови зменшення статутного капіталу товариств з обмеженою і додатковою 

відповідальністю 

27.  Поняття та порядок формування резервного капіталу. 

28. Поняття та порядок формування додаткового капіталу . 

29. Порядок формування пайового капіталу. 

Тема 4: Внутрішні джерела фінансування підприємства 

30. Самофінансування підприємств. 

31. Поняття та склад забезпечення наступних витрат та платежів. 

32. Поняття та порядок створення забезпечення на оплату відпусток працівникам. 



33. Поняття та порядок створення забезпечення гарантійних зобов’язань. 

34. Капітал у дооцінках 

35. Чистий грошовий потік (Cash-flow). 

36. Синтетичні  показники  впливу на чистий грошовий потік операційної діяльності. 

37.  Синтетичні  показники  впливу на чистий грошовий потік фінансової діяльності. 

38. Синтетичні  показники  впливу на чистий грошовий потік інвестиційної 

діяльності. 

Тема 5: Дивідендна політика підприємства 

39. Зміст та основні завдання дивідендної політики. 

40. Види дивідендної політики. 

41. Теорії в галузі дивідендної політики. 

42. Фактори дивідендної політики. 

43. Порядок й методи нарахування дивідендів та форми їх виплати. 

44. Оподаткування дивідендів, нарахованих фізичним особам. 

45. Оподаткування дивідендів, нарахованих юридичним особам. 

Тема 6: Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

46. Необхідність позикових коштів та види позикового капіталу у складі фінансових 

ресурсів підприємства. 

47.  Запозичення у формі фінансових кредитів.  

48. Практична робота по залученню банківських кредитів. 

49. Кредитоспроможність підприємства.  

50. Кредитне забезпечення фінансових кредитів. 

51. Поняття та види облігацій підприємства. 

52. Оцінка облігаційних зобов’язань. 

53. Поняття оренди та необхідність залучення орендованого майна. 

54. Особливості оренди цілісних майнових комплексів. 

55. Комерційні кредити. 

56.  Сутність факторингу та особливості проведення операцій факторингу. 

Тема 7: Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

57. Поняття, основні цілі, мотиви та завдання реструктуризації підприємств. 

58. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства. 

59. Загальні передумови реорганізації. 

60. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення 

підприємства. 

61. Реорганізації підприємств, спрямована на злиття і приєднання. 

62. Реорганізація підприємств, спрямована на поглинання. 

63. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення. 

64. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства. 

Тема8 : Фінансове інвестування підприємства 

65. Сутність і класифікація інвестицій підприємства. 

66. Оцінка фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 

67. Оцінка фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка 

68. Поточні фінансові інвестиції. 

69. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. 

Тема 9: Оцінка вартості підприємства 

70. Необхідність та принципи експертної оцінки вартості підприємства. 

71. Вартість капіталу підприємства. 



72. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. 

73. Основні елементи, що формують ринкову вартість підприємств в Україні. 

74. Характеристика доходного підходу оцінки вартості підприємства. 

75. Характеристика майнового підходу оцінки вартості підприємства. 

76. Характеристика ринкового підходу оцінки вартості підприємства. 

77. Практична робота з оцінки вартості підприємства. 

Тема 10: Фінансова діяльність підприємства в сфері зовнішньоекономічних 

відносин 

78. Компетенції фінансових служб у сфері ЗЕД підприємства. 

79. Організаційні засади міжнародних розрахунків. 

80. Регулювання міжнародних операцій в Україні.  

81. Поняття іноземної валюти та валютних цінностей.  

82. Курсова різниця. Класифікація курсових різниць в залежності від природи їх 

виникнення. 

83. Порядок відкриття валютного рахунку в банку. 

84. Документальне оформлення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.  

85. Особливості формування статутного капіталу підприємств з іноземними 

інвестиціями.  

86. Порядок внесення до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями 

грошових коштів в іноземній валюті, об’єктів матеріальних та нематеріальних 

необоротних активів, матеріальних оборотних активів, цінних паперів. 

87. Суть операцій з імпорту та особливості закупівлі імпортних товарів. 

88. Митне оформлення та оподаткування імпортних операцій 

89. Особливості імпорту робіт, послуг. 

90. Експорт та види експортних операцій.  

91. Митне оформлення експорту. 

92. Оподаткування експортних операцій. 

93. Оподаткування вкладів, внесених до статутного капіталу підприємств з 

іноземними інвестиціями.  

94. Порядок формування та використання прибутку в спільних підприємствах. 

95. Форфейтинг як спосіб фінансування зовнішньоторговельних операцій. 

96. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторгівельних операцій. 

Тема 11: Фінансовий контролінг на підприємстві 

97. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. 

98. Служба контролінгу на підприємстві. 

99. Стратегічний фінансовий контролінг. 

100. Оперативний фінансовий контролінг. 

101. Бюджетування в системі планування та види бюджетів. 

102. Координація як центральна функція контролінгу. 

103. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу. 

104. Система раннього попередження і реагування. 

105. Методи контролінгу. 

106. Методи фінансового прогнозування. 

107. Збалансована система показників. 

 

 

 

 

 

 


