




1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Дисципліна займає особливе місце у системі економічної 

освіти і повинна дати достатні загальні  фундаментальні та 

прикладні знання з фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва різних форм організації бізнесу.  Володіння 

прийомами і методами  фінансування підприємства  власним 

капіталом, формування позикового капіталу суб’єкта 

підприємництва, фінансування  інвестиційного розвитку  

підприємства і т.ін.  створює для майбутніх  фахівців підґрунтя 

для розвитку їх економічного мислення, набуття ними навичок 

сприймати економічні процеси, що відбуваються на 

підприємстві у всій багатогранності і взаємозумовленості. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є  система 

фінансово-економічних відносин з приводу формування коштів 

для операційної та інвестиційної діяльності підприємства. 

Мета вивчення Метою  викладення дисципліни є набуття теоретичних 

знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань та 

практичних навичок щодо:  

 теоретичних основ функціонування фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання; 

 особливості фінансування суб’єктів  підприємництва різних 

форм організації бізнесу; 

 підвищення рівня кваліфікації фахівців, відповідальних за 

управління фінансами підприємств, та розробка якісно нових 

підходів до організації роботи фінансових служб саме у 

сфері фінансування. 

Пререквізити  Фінансова грамотність, Економічна теорія (Політична 

економія), Фінанси   та інших дисциплін, що характеризують 

організаційно-правові аспекти функціонування економічної 

системи України. 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння 

зв’язків, що існують між процесами та явищами в різних 

економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань 

та значення облікової, податкової і статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на результати господарської 

діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 



узагальнення економічної інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати для відображення в обліку 

підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників забезпеченості 

підприємства ресурсним потенціалом та його ефективного 

використання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства для виявлення резервів 

раціонального використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

РН 13. Аналізувати особливості функціонування підприємств 

для здійснення обліку їх господарської діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і 

національні стандарти для ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктів господарювання. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за результати роботи, 

дотримуватися норм та стандартів професійної етики для 

досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення економічного розвитку 

України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 



Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 (шифр і назва) 

 

Спеціальність 

071 «Облік і 

оподаткування» 

(шифр і назва) 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 11 3(2)-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5(3)-й 3-й 

Лекції 

 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

В т.ч. індивідуальні 

завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

залік залік 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів Кількість годин 



і тем денна форма заочна форма 

усьо 

го 

у тому числі 
усьо-

го 

у тому числі 

л п 
сем

. 
інд. с. р. л п 

сем

. 
інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1     

Тема 1. Основи 

фінансової діяльності 

суб’єктів підприємництва  

10 2 2  
 

- 

 

6 
10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

   

Тема 2. Особливості 

фінансування суб’єктів  

підприємництва різних 

форм організації бізнесу  

10 2 2  - 
 

6 
10 

   

Тема 3. Формування 

власного капіталу 

підприємств  

10 2 2  - 
 

6 
10 

   

Тема 4. Внутрішні 

джерела фінансування 

підприємства  

10 2 2  - 
 

6 
10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

Тема 5. Дивідендна 

політика підприємства 
10 2 2  - 6 10 

   

Тема 6. Фінансування 

підприємства за рахунок 

запозичених ресурсів 

10 2 2 
 

 

 

- 
6 10 

   

Тема 7. Фінансова 

діяльність на етапі 

реорганізації 

підприємства  

10 2 2  
 

- 
6 10 

   

Тема 8. Фінансове 

інвестування 

підприємства  

 

10 
2 

 

2 
 

 

- 
6 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

Тема 9. Оцінювання 

вартості підприємства  
10 2 2  - 6 10 

   

Тема 10. Фінансова  

діяльність  підприємства  

у  сфері 

зовнішньоекономічних      

відносин  

10 1 1 
 

- 

 

- 
8 10 

   

Тема 11. Фінансовий 

контролінг на 

підприємстві  

10 1 1 
 

- 

 

- 
8 

 

10 

- - - - - 

Разом за модулем  110 20 20 - - 70 110 6 6 - - 98 



ІНДЗ 10 - - - 10 - 10 - - - 10 - 

Всього годин 120 18 18  10 70 120 6 6 - 10 98 

 

 

Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва  6 

2. Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів  підприємництва різних 

форм організації бізнесу  

6 

3. Тема 3. Формування власного капіталу підприємств  6 

4. Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства  6 

5. Тема 5. Дивідендна політика підприємства 6 

6. Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 6 

7. Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства  6 

8. Тема 8. Фінансове інвестування підприємства  6 

9. Тема 9. Оцінювання вартості підприємства  6 

10. Тема 10. Фінансова  діяльність  підприємства  у  сфері 

зовнішньоекономічних      відносин  

8 

11. Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві  8 

 ІНДЗ 10 

Разом  80 

 

4. Індивідуальні завдання 

В якості індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з  

дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»  виступає  

індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) 

Метою  ІДЗ є детальніше і грунтовніше  опрацювання  лекційного 

матеріалу, що дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з 

різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної 

літератури, набути навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення 

критичного аналізу за темою  контрольної роботи.   

ТЕМИ   ІДЗ 

1. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємств 

2. Напрямки та інструменти державного регулювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання в Україні 

3. Різновидності організаційних структур фінансової діяльності: 

переваги та недоліки 



4. Аналіз джерел фінансування українських підприємств та досвід 

розвинених держав  

5. Особливості фінансової діяльності підприємств торгівлі  

6. Особливості фінансової діяльності підприємств будівництва 

7. Особливості фінансової діяльності підприємств сільського 

господарства 

8. Фінансова діяльність органів влади і створених ними організацій та  

установ 

9. Особливості фінансово-господарської діяльності банківських 

установ 

10. Фінансова діяльність підприємницьких структур за участю 

нерезидентів в Україні 

11. Особливості фінансової діяльності фінансово-промислових груп 

(ФПГ) в Україні 

12. Особливості організаційно-правових форм підприємництва в 

зарубіжних країнах та необхідність їх врахування при організації 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 

13. Забезпечення наступних витрат і платежів як джерело фінансування 

підприємств: вітчизняна та світова практика використання 

14. Вплив оподаткування на рівень самофінансування підприємств 

15. Реорганізація і реструктуризація: принципова різниця і схожі риси 

16. Порядок реорганізації підприємств шляхом злиття та приєднання: 

спільне й особливості 

17. Особливості поглинання (аквізиції) як форми реорганізації 

суб’єктів господарювання 

18. Транснаціональні корпорації, їх сутність та роль в сучасній 

економіці 

19.  Протекціонізм у зовнішньоекономічних відносинах 

20.  Факторинг, його функції та значення на сучасному етапі 

21. Форфейтинг як спосіб кредитування  

22. Роль позикового капіталу у фінансуванні підприємства 

23. Роль самофінансування як внутрішнього джерела фінансування 

підприємства  

24. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю 

25. Роль власного капіталу у фінансуванні підприємства 

26. Стан та історія розвитку кооперативів в Україні 

27. Основні завдання та інструменти стратегічного контролінгу 

28. Основні завдання та інструменти оперативного контролінгу  

29. Форми розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

30. Комплексна система оцінки кредитоспроможності суб’єкта 

господарювання 

 

Студент за власним бажанням може запронувати нову актуальну тему  

ІДЗ, яка має відповідати програмі курсу „Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання”  та узгоджена з викладачем. 

 



5. Методи навчання  

1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, 

бесіда), наочні (таблиці, рисунки),  

     практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до 

загального), дедуктивні (вивчення явищ від 

загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, 

евристичні, аналітичні.  

6. Система 

контролю та 

оцінювання. 

Методи контролю можна поділити на 2 групи: 

1. поточний контроль; 

2. підсумковий контроль 

Поточний контроль включає: 

✓ вибіркове усне опитування перед початком 

занять; 

✓ фронтальну перевірку виконання домашніх 

завдань 

✓ виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові 

відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті; 

✓ оцінку активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій,       оригінальних 

рішень, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх  

         відповідей і т. ін.; 

✓ письмову контрольну роботу 

.Підсумковий  контроль здійснюється через: 

✓   виконання  та захист індивідуального 

домашнього завдання; 

✓  модульну контрольну роботу; 

✓  комплексну контрольну роботу; 

✓  Залік/екзамен. 



7. Технічне й 

програмне 

забезпечення/обладн

ання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль); 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім 

контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності. 

8. Політика 

дисципліни. 

· Курс передбачає роботу в колективі. 

· Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

· Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

· Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

· Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

· Студент, який спізнився, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

· За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

· Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

· Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять 

надається право підвищувати свій рейтинг лише під 

час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 



інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

МК/  

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

модуль 1   

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

ІНДЗ   

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 10 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

 

 

90 -100 

відмінно 

зараховано 

 

 

82-89 

добре 

 

 

74 -81 

 

 

64 - 73 

задовільно 

 

 

60 - 63 



 

35 - 59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

1 - 34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку. 

1. Визначення фінансової, операційної та інвестиційної діяльності 

підприємства 

2. Основні завдання  та основна мета фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання? 

3. Фінансова політика підприємства. Фінансова стратегія. Фінансова 

тактика.   

4. Фінансовий механізм підприємницької діяльності та його складові.  

5. Класифікація та структурно-логічна схема форм фінансування 

суб’єктів підприємництва 

6. Поняття  та класифікація суб’єктів господарювання 

7. Особливості фінансової діяльності неприбуткових і некомерційних 

організацій 

8. Особливості фінансової діяльності господарських товариств  

9. Особливості фінансової діяльності державних підприємств  

10. Визначення  та класифікація капіталу підприємства 

11. Визначення,   склад і функції  власного капіталу підприємства 

12. Внутрішні  та зовнішні джерела формування власного капіталу 

підприємства 

13. Прибуток від господарської діяльності, його визначення і напрями 

використання  

14. Визначення, мета, принципи та основні завдання дивідендної політики  

15. Теореричні концепції, типи та види дивідендної політики  

16. Джерела  та види позикового капіталу у складі фінансових ресурсів 

підприємства  

17.  Зобов’язання  підприємства. Довгострокові і поточні 



(короткострокові) зобов’язання.  

18.  Позикова політика підприємства  

19. Визначення вартості позикового капіталу суб’єкта господарювання.  

20. Основний зміст, причини та напрями  реорганізації підприємств.  

21. Основні мотиви, види і форми укрупнення підприємства.     

22. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення.  

23. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.     

24. Фінансові інвестиції,  їх сутність, класифікація та цілі здійснення.   

25. Необхідність і завдання оцінки вартості підприємства.  

26. Принципи  оцінки вартості підприємства  

27. Сутність та види зовнішньоекономічної  діяльності суб’єктів 

господарювання   

28.  Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

29. Фінансування зовнішньоекономічної діяльності.    

30. Зміст, мета  та функції фінансового контролінгу.   

31. Стратегічний фінансовий контролінг, його  визначення, основні 

завдання та   основні інструменти   

32. Оперативний фінансовий контролінг,  його основні завдання та 

інструменти 
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1. Вісник Національного банку України. Щомісячний науково-практичний 

журнал Національного банку України 



2. Бюлетень Національного банку України. Щомісячне статистичне видання 

Національного банку України 

3. Податки  та бухгалтерський облік. Щотижневий  інформаційно-

аналітичний і тематичний журнал 

4. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний 

журнал Міністерства фінансів України 
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