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ВСТУП 

Анотація навчальної дисципліни 

Загальна інформація про дисципліну 

Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 

спрямована на формування навичок до відображення відомостей про 

здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва  

Місце дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є вибірковою дисципліною 

освітньої програми «Фінансовий менеджмент» підготовки студентів за першим 

(бакалаврським) освітнім рівнем, галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є поглиблення знань 

студентів у галузі фінансів, набуття теоретичних знань і практичних навичок 

щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності 

підприємств,  

- оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів 

підприємництва, оцінювання вартості підприємства,  

- формування дивідендної політики та організація фінансового 

контролінгу. 

Зміст навчального предмету представляє собою сукупність знань, 

відповідну систему вмінь і навичок, що відображають: основи фінансової 

діяльності суб'єктів підприємництва; порядок формування власного капіталу 

підприємства; класифікацію внутрішніх джерел фінансування підприємств; 

зміст, призначення та основні завдання дивідендної політики підприємства; 

порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу; фінансові 

аспекти реорганізації підприємств; необхідність, завдання та принципи оцінки 

вартості підприємства; особливості фінансової діяльності підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних відносин; зміст фінансового контролінгу на 

підприємстві; організація фінансової інвестиційної діяльності підприємств; 

особливості фінансової діяльності суб'єктів підприємництва різних форм 

власності і галузевої спрямованості. 

Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці. 

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні оволодіти наступними 

компетентностями 

Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок 

вивчення навчальної дисципліни 
Код 

компетен-

тності 

Назва компетентності Результати навчання 
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ЗК 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПР 05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. 

бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК 8 Здатність виконувати 

контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР 04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР 09. Формувати і аналізувати фінансову 

звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем. 

СК 10 Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

ПР 04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР 09. Формувати і аналізувати фінансову 

звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Курс 3 

Семестр  6 

Кількість кредитів ЕСТS 4 

Аудиторні навчальні заняття лекції 18 

семінари, 

практичні 

18 

лабораторні  - 

Самостійна робота  84 

Форма підсумкового контролю Залік 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка підприємства Економічна безпека підприємства 

Бухгалтерський облік Фінансовий менеджмент 

Фінанси підприємств  
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Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

Ринкові засади підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. 

Суб’єкти підприємництва. Правові засади створення суб’єктів господарювання. 

Комерційний розрахунок. Підприємство як основна ланка в економіці держави. 

Організація фінансів підприємств. Фінансові відносини на підприємстві. 

Зміст та завдання фінансової діяльності. Інвестиційна та операційна діяльність 

підприємства. Фінансовий менеджмент суб’єкта господарювання. Склад та 

структура фінансової служби на підприємстві. Напрямки фінансової роботи.  

Капітал підприємства та його економічна сутність. Абстрактний та 

конкретний капітал. Класифікація форм фінансування за джерелами 

походження капіталу та правовим статусом інвесторів.  

Теорії управління фінансами суб’єктів підприємництва. Класичний, 

неокласичний та неоінституційний підходи до прийняття фінансових рішень. 

 

Тема 2. Особливості фінансування підприємництва різних форм організації 

бізнесу 

Класифікація форм організації бізнесу. Види підприємств. Критерії 

прийняття рішень про вибір правової форми організації підприємницької 

діяльності.  

Фінанси комерційних підприємств. Порядок і особливості фінансування 

господарської діяльності державних підприємств. Особливості організації 

фінансової діяльності суб’єктів підприємництва з створенням і без створення 

юридичної особи. Особливості організації фінансової діяльності акціонерних 

товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, додатковою 

відповідальністю. Особливості фінансової діяльності повних та командитних 

товариств. Специфіка фінансової діяльності приватних підприємств. 

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 

спільних підприємств. 

 

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства 

Власний капітал підприємства і його основні складові. Функції власного 

капіталу підприємства.  

Корпоративні права підприємства. Ринковий курс корпоративних прав. 

Статутний капітал, його економічний зміст, склад та особливості його 

формування.. Джерела створення статутного капіталу. Пайовий капітал 

Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Складові 

додаткового капіталу. Резервний капітал, його необхідність та джерела 

формування. Цілі використання резервного капіталу. Нерозподілений прибуток 

як елемент власного капіталу. 

Зменшення та збільшення статутного капіталу підприємства. Основні 

цілі, методи та порядок зменшення та збільшення статутного капіталу.  
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Тема 4. Дивідендна політика підприємства 

Сутність і роль дивідендів. Зміст, значення та основні завдання 

дивідендної політики. Специфічні прийоми дивідендної політики.  

Види дивідендної політики. Теорії в галузі дивідендної політики. Теорія 

нейтральності дивідендної політики. Теза про пріоритетність дивідендів. 

Концепція мінімізації податкових платежів. Взаємозв’язок і протиріччя 

дивідендної політики та самофінансування підприємства. 

Фактор дивідендної політики. Порядок і методи нарахування дивідендів. 

Переваги і недоліки різних методів нарахування дивідендів. Маса дивіденду. 

Показники від яких залежить величина дивіденду. Форми виплати дивідендів. 

Особливості оподаткування дивідендів. 

Тема 5. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Основні підходи до трактування сутності та класифікації джерел 

фінансування. Сутність, зміст та форми внутрішнього фінансування 

підприємства. Склад внутрішніх джерел фінансування. Дезінвестиції.  

Самоокупність і самофінансування. Відкрите та приховане 

самофінансування. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело 

самофінансування. Тезаврація прибутку. Переваги та недоліки тезаврації 

прибутку. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування. Приховані 

резерви. Забезпечення наступних витрат і платежів. Основні види забезпечення. 

Чистий грошовий потік та джерела його виникнення.  

 

Тема 6.Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

Сутність та складові позичкового капіталу. Характеристика позичкового 

капіталу за різними ознаками. Довгострокові та поточні зобов’язання. Види 

довгострокового капіталу. Джерела поточного позикового капіталу.  

Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. 

Практична робота по залученню банківського кредиту.  

Кредитоспроможність позичальника. Критерії оцінки 

кредитоспроможності позичальника. Основні показники діяльності 

підприємств, які враховуються під час оцінки кредитоспроможності 

позичальника. Кредитне забезпечення. Основні види забезпечення кредиту. 

Застава. Предмет застави. Гарантія та поручительство.  

Облігації підприємств та порядок їх випуску. Комерційні кредити та їх 

різновиди. Факторинг. 

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Платіжні 

ризики та оптимізація платіжних умов для їх мінімізації. Способи здійснення 

розрахунків в рамках зовнішньоекономічних операцій. Форми розрахунків, що 

вигідні для експортера та імпортера.  

 

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства. 

Причини реорганізації. Основні напрями реорганізації. Загальні передумови 

реорганізації. План реорганізації. Законодавчі передумови та вимоги до 

проведення реорганізації.  
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Сутність та основні завдання реорганізації  підприємства, спрямованої на 

укрупнення. Мотиви реорганізації спрямованої на укрупнення. Горизонтальне, 

вертикальне та діагональне укрупнення. Етапи проведення реорганізації. 

Реорганізація, спрямована на злиття та приєднання. Реорганізація, спрямована 

на поглинання. Мотиви аквізації. 

Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення. 

Характерні випадки проведення розукрупнення. Особливості проведення 

реорганізації шляхом поділу та виділення.  

Перетворення як особлива форма реорганізації підприємств. 

 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства 

Сутність і роль інвестицій в діяльності суб’єктів підприємництва. Об’єкти 

інвестицій. Класифікація інвестицій підприємств. Валові та чисті інвестиції. 

Реальні та фінансові інвестиції. Прямі та непрямі інвестиції. Короткострокові та 

довгострокові інвестиції. Види інвестицій відповідно до форми власності 

інвестора та регіональної ознаки.  

Рішення про вкладення коштів і об’єкти фінансових інвестицій та 

питання, які при цьому розглядають. Основні цілі здійснення фінансових 

інвестицій. Довгострокові фінансові інвестиції. Об’єкти довгострокового 

фінансового інвестування. Склад довгострокових фінансових інвестицій. 

Поточні фінансові інвестиції.  

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Статичний та динамічний 

аналіз у складі основних підходів до оцінки інвестицій. Методи оцінки 

інвестицій. 

 

Тема 9. Фінансовий контролінг на підприємстві 

Суть, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Функції 

та завдання фінансового контролера.  

Стратегічний фінансовий контролінг. Завдання фінансових служб в 

рамках стратегічного фінансового контролінгу. Основні сфери контролю та 

аналізу відхилень у контексті стратегічного фінансового контролінгу. Порядок 

планування в рамках системи контролінгу. Оперативний фінансовий 

контролінг. Головна мета оперативного фінансового контролінгу. 

Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного контролінгу. 

Координація як центральна функція контролінгу. Дерево цілей. 

Внутрішній аудит у системі функцій контролінгу. Об’єкти, завдання та 

принципи фінансового аудиту. Система раннього попередження і реагування. 

Етапи процесу створення системи раннього попередження і реагування. 

Індикатори раннього попередження та критерії їх інтерпретації.  

Методи контролінгу. Методи фінансового прогнозування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які у відповідності до програми навчальної дисципліни 

забезпечуються засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання, зокрема 

шляхом проведення наступних видів навчальних занять. 

– лекції – на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і 

систематизований виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні заняття – на яких викладач здійснює опитування студентів 

з окремих теоретичних питань, передбачених темою навчального заняття, а 

також формує у студентів знання та компетентності з фінансової діяльності 

суб’єктів підприємництва; 

– самостійна робота – виконується студентами у позааудиторний час за 

завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на 

самостійне опрацювання. 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни на 

практичних заняттях здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - 

незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; «5» - відмінно.  

 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів 

Оцінювання знань студента під час  практичних занять проводиться за 

такими критеріями:  

- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді  ситуаційних завдань, 

розв’язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки;  

- здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних 

питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання;  

- застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми;  

- самостійність виконання роботи;  

- грамотність подачі матеріалу. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених практичних занять. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і ґрунтовність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання 

за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння 

категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та 

обробку, самореалізація на практичних заняттях. 
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Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, 

завданням якого є перевірка розуміння студентом програмового матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до 

екзамену відпрацювати всі пропущені практичні заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі і оцінюється 

відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що 

виносяться на екзамен, у вигляді тестів, охоплюють програму дисципліни і 

передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей. Тривалість екзамену – 20 хв., впродовж яких студенти мають 

дати відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ рівня і 3 – ІІІ рівня. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами тестування, дорівнює або перевищує 60. 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90-100 балів відмінно 

В 83-89 балів дуже добре 

С 76-82 балів добре 

D 68-75 бали задовільно 

Е 60-67 бали достатньо 

F 35-59 бали незадовільно 

FХ 1-34 бали неприйнятно 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється студентами 

під час лекцій; практичних занять, у ході проблемних дискусій; роботи в малих 

групах; виконання презентацій; самостійної роботи над ситуаційними 

завданнями, а також у процесі безпосереднього ознайомлення з роботою 

фінансової служби суб’єктів господарювання.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом: 

1) виконання студентами тестових завдань; 

2) виконання студентами індивідуальних завдань; 

3) виконання студентами практичних робіт; 

4) усного опитування студентів; 

5) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

В складі використовуваних методів активного навчання є: лекція-бесіда; 

міні-лекція; проблемна лекція; лекція-візуалізація; лекція із запланованими 

помилками; метод мозкового штурму; метод проектів; кейс метод; аналіз 
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конкретної ситуації; малі групи; дискусія; метод випадків; дидактичні ігри та 

інші.  

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

На початку вивчення дисципліни викладач повідомляє студента про 

наявність робочої навчальної програми (в тому числі і її електронний варіант), 

про форми проведення поточного контролю та критерії їх оцінювання, а також 

доводить до відома студентів програмові вимоги з дисципліни. 

При поточному контролі оцінці підлягають:  

‒ рівень знань, продемонстрований студентом у відповідях і виступах; 

‒ активність при обговоренні питань;  

‒ результати виконання практичних робіт; 

‒ результати експрес-контролю у формі тестів тощо.  

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі 

конференцій, студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, а також 

були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо присуджуються додаткові бали. 

При виставленні балів за поточний контроль враховується:  

‒ рівень теоретичних знань та практичні навички з тем навчальної 

дисципліни; 

‒ самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни (в т.ч. 

індивідуальна навчально-дослідна робота студента);  

‒ проведення розрахунків, вирішення ситуаційних завдань та виконання 

контрольних робіт. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених практичних занять. 

Студенти зобов’язані до екзамену відпрацювати всі пропущені практичні 

заняття. 

За результатами поточного контролю, в кінці семестру, студенту 

виставляється оцінка, яка обчислюється як сума: 

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу, ІНДР) х 0,3 

До семестрового контролю допускаються всі студенти, які не мають з 

навчальної дисципліни академзаборгованостей. 

Студенти повинні дотримуватись академічної доброчесності, тобто 

самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю; здійснювати посилання на джерела інформації у разі 

використання певних тверджень й відомостей; надавати достовірну інформацію 

про результати власної навчальної діяльності. Порушенням академічної 

доброчесності є: плагіат, фальсифікація, списування тощо. 

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути 

притягнені до наступної відповідальності: отримання незадовільної оцінки за 

результатами контрольного заходу; повторне виконання контрольної, 
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самостійної роботи чи індивідуальних завдань; зменшення підсумкової 

екзаменаційної (залікової) оцінки на 25 % у випадку: 

‒ отримання позитивних оцінок менше, ніж за 40% проведених 

практичних занять; 

‒ не відпрацювання усіх пропущених практичних занять. 

Студенти повинні вчасно приходити на заняття, відповідно до діючого 

розкладу, та не залишати аудиторію без дозволу викладача, а також не заважати 

викладачу проводити заняття. 

Дистанційна форма навчання – одна із форм організації навчального 

процесу, встановлена Законом України «Про вищу освіту». Дистанційне 

навчання з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 

здійснюється за допомогою програмного забезпечення MOODLE 3.0 (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, 

навичок студентом, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених учасників навчального процесу в спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Дистанційне навчання передбачає онлайн спілкування зі студентами, 

організовуються конференції через Google Meet. Процес управління 

дистанційним навчанням в університеті реалізується за допомогою Системи 

дистанційної освіти Університету Короля Данила. 

Дистанційне навчання передбачає: 

- спілкування на конференції між викладачем та студентом, студентів 

між собою, а також через корпоративну пошту тощо;  

- координація роботи студентів та оцінювання навчальної діяльності 

студента;  

- використання презентацій при висвітленні лекційного матеріалу. 

У процесі дистанційного навчання використовуються систематизована на 

СДО інформація та навчально-методичні матеріали, необхідні для засвоєння 

навчальної дисципліни, які доступні через мережу Інтернет. 
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