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1. Опис навчальної дисципліни 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання ІІ 
                                                                                             (назва) 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній ступінь 

 

Галузь знань  

Напрям підготовки  

 

07  «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

Освітній ступінь 

 

_______Бакалавр________ 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  __120_ 

Кількість кредитів ECTS  __4__ 

Кількість змістових модулів ___3__ 

Курсовий проект (робота) 

(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

___________ 

(назва) 

Форма контролю Залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки ____3_____ ___4____ 

Семестр ____2_____ ____1___ 

Лекційні заняття      ___30____год. ______6_год. 

Практичні, семінарські 

заняття 

     ___30___ год. _____6 год. 

Лабораторні заняття        ___-____год. ____-____год. 

Самостійна робота        ___60__год. ____108____год. 

Індивідуальні завдання        _______год. ______год. 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

_____4____год. 

________год. 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання ІІ» є надання студентам теоретичних та практичних знань з 

організації та функціонування фінансових відносин підприємств та 

міжгалузевих фінансових відносин; фінансової діяльності корпоративних 

суб’єктів господарювання; прийомів і методів управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господарювання; фінансування і кредитування 

господарської діяльності і капітальних вкладень; управління ризиками 

інвестиційної діяльності, ліквідності і платоспроможності. 

 Важливим при цьому є вивчення сутності фінансових відносин і 

характеру їх впливу на суспільство, розкриття діючих законів 

функціонування суб’єктів господарювання, теоретичних засад фінансового 

регулювання в ринковій економіці.  

Предметом вивчення дисципліни є фінансові відносини функціонування 

різних організаційно-правових форм господарювання. 

Основним завданням вивчення дисципліни є:  

• дослідження основ побудови фінансових відносин в різних 

організаційно-правових формах господарювання та їх вплив на 

формування нормативно-законодавчої бази з питань фінансів і 

кредиту, оздоровлення економіки підприємств в умовах ринку;  

• вивчити: сутність, принципи і моделі корпоративного управління; 

особливості української моделі управління підприємствами 

корпоративного сектору: національне та світове нормативно-

правове регулювання корпоративного сектору;  

• розглянути компетенції органів управління акціонерними 

товариствами щодо фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання; 

• набуття практичних навичок з питань оцінки фінансового ризику 

та управління ним. 



3. Програма та структура навчальної дисципліни для повного 

терміну денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб ін

д 

с.

р. 

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

Змістовий модуль 1. «Фінансова діяльність корпоративних суб’єктів господарювання» 

Організація і реорганізація 

суб’єктів господарювання та 

їх фінансова діяльність 

10 1 2   7       

Особливості регулювання 

фінансової діяльності 

суб’єктів корпоративного 

сектору 

10 1 1   8       

Міжнародні стандарти та 

моделі регулювання 

фінансової діяльності 

суб’єктів корпоративного 

сектору 

10 1 1   8       

Особливості української 

моделі управління 

фінансовою діяльністю 

корпорацій аграрного сектору 

10 1 1   8       

Органи управління АТ та 

корпоративна культура 

10 1 1   8       

Управління дивідендною 

політикою суб’єктів 

господарювання 

10 2 2   6       

Разом за змістовим модулем 1 60 7 8   45       

Змістовий модуль 2. «Управління ризиками фінансової діяльності субєктів» 

Ризик як об’єктивна 

складова фінансової 

діяльності  

10 1 1   8       

Фінансові аспекти 

управління ризиками 

господарської діяльності 

10 1 2   7       

Ризики фінансування 

суб’єктів за рахунок 

позичкового капіталу. 

10 2 1   7       

Валютні інструменти 

формування капіталу 

суб’єктів господарювання 

10 1 1   8       

Управління ризиками 

інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання 

10 1 1   8       

Управління ризиками 

ліквідності та 

платоспроможності суб’єктів 

господарювання 

10 2 1   7       

Разом за змістовим модулем 2 60 8 7   45       

Усього годин 120 15 15   90       
 



 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Особливості регулювання фінансової діяльності суб’єктів 

корпоративного сектору 
1 

2 Міжнародні стандарти та моделі регулювання фінансової діяльності 

суб’єктів корпоративного сектору 
1 

3 Особливості української моделі управління фінансовою діяльністю 

корпорацій аграрного сектору 
1 

4 Органи управління АТ та корпоративна культура 1 
5 Ризик як об’єктивна складова фінансової діяльності 1 
6 Фінансові аспекти управління ризиками господарської діяльності 2 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Організація і реорганізація суб’єктів господарювання та їх фінансова 

діяльність 
2 

2 Управління дивідендною політикою суб’єктів господарювання 2 
3 Ризики фінансування суб’єктів за рахунок позичкового капіталу. 1 
4 Валютні інструменти формування капіталу суб’єктів господарювання 1 
5 Управління ризиками інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання 
1 

6 Управління ризиками ліквідності та платоспроможності суб’єктів 

господарювання 
1 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Варіант 1 

1. Принципи корпоративного управління Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку 

2. Корпоратизація економіки України в період незалежності. 

3. Компетенція виконавчого органу акціонерного товариства щодо 

фінансової діяльності АТ. 

4. Стратегії та методи управління ризиком ліквідності. Управління 

активами. Управління пасивами 

5. Поняття валютного ризику та потреба в управлінні ним 

Варіант 2 



1. Міжнародна мережа з корпоративного управління (ММКУ)щодо 

принципів корпоративного управління 

2. Фінансовий аспект об'єднання підприємств 

3. Компетенція загальних зборів акціонерів щодо фінансової діяльності 

АТ. 

4. Класифікація валютних ризиків та характеристика чинників їх 

виникнення. 

Варіант 3 

1. Принципи корпоративного управління Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку 

2. Корпоратизація економіки України в період незалежності. 

3. Ризик зниження прибутковості 

4. Методи аналізу та основи управління валютних ризиків 

Варіант 4 

1. Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських 

Асоціацій Акціонерів 

2. Основні напрями регулювання корпоративного сектору економіки 

3. Фінансові ризики пов’язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів 

4. Хеджування валютних ризиків. 

Варіант 5 

1. Передумови існування різних моделей корпоративного управління 

2. Напрямки державного управління суб’єктами господарювання 

3. Фінансові фактори впливу на ризики країни 

4. Методи оцінювання та нейтралізації інвестиційних ризиків 

Варіант 6 

1. Англо-американська модель управління суб’єктами корпоративного 

сертору економіки 

2. Підходи до вивчення поняття «корпоративна культура» та її складові 

3. Фінансові методи оцінки ризику країни 



4. Управління ризиками портфельного інвестування у фінансові 

інструменти 

Варіант 7 

1. Західноєвропейська (німецька) модель управління суб’єктами 

корпоративного сертору економіки 

2. Види корпоративних культур у менеджменті країн СНД 

3. Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання 

4. Ризики портфеля і оптимізація його структури 

Варіант 8 

1. Японська модель управління суб’єктами корпоративного сертору 

економіки 

2. Види корпоративних культур 

3. Зміст кредитного ризику та фактори, що його викликають 

4. Сутність ризику ліквідності, причини  його винекнення 

Варіант 9 

1. Формування корпоративних структур в агропромисловій сфері України 

2. Загальна характеристика органів управління акціонерних товариств 

3. Управління і нормування кредитних ризиків на рівні кредитного 

портфеля та на рівні позики 

4. Метод гепу ліквідності. Методи сек’юритизації 

Варіант 10 

1. Заходи на які необхідно звертати увагу при корпоратизації с.г. 

2. Права та обов’язки загальних зборів акціонерів щодо фінансової 

діяльності АТ. 

3. Відсотковий ризик: зміст,оцінка, управління та характеристика його 

джерела 

4. Зміст і характеристика джерел виникнення ризику 

неплатоспроможності 

 

 



8. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня  

засвоєння знань студентів 

 

1. Основні критерії для прийняття рішення щодо вибору форми 

організації бізнесу. Корпоратизація підприємств. 

2. Основні види господарських об’єднань та їх фінансова діяльність. 

3. Власний капітал, його функції і складові. 

4. Валютні інструменти формування капіталу суб’єктів господарювання. 

5. Основні цілі та методи збільшення зареєстрованого (статутного) 

капіталу підприємства. 

6. Завдання і способи зменшення зареєстрованого (статутного) капіталу 

підприємства. 

7. Залучений капітал і кредитоспроможність підприємства. 

8. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

9. Принципи корпоративного управління Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку 

10. Міжнародна мережа з корпоративного управління (ММКУ)щодо 

принципів корпоративного управління 

11. Принципи корпоративного управління Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку 

12. Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських 

Асоціацій Акціонерів 

13. Передумови існування різних моделей корпоративного управління 

14. Англо-американська модель управління суб’єктами корпоративного 

сертору економіки 

15. Західноєвропейська (німецька) модель управління суб’єктами 

корпоративного сертору економіки 

16. Японська модель управління суб’єктами корпоративного сертору 

економіки 



17. Формування корпоративних структур в агропромисловій сфері України 

18. Заходи на які необхідно звертати увагу при корпоратизації с.г., 

фінансовий аспект. 

19. Фінансовий аспект корпоратизації економіки України в період 

незалежності 

20. Фінансовий аспект об'єднання підприємств 

21. Основні напрями регулювання корпоративного сектору економіки 

22. Напрямки державного управління суб’єктами господарювання 

23. Підходи до вивчення поняття «корпоративна культура» та її складові 

24. Види корпоративних культур у менеджменті країн СНД 

25. Види корпоративних культур 

26. Загальна характеристика органів управління акціонерних товариств 

27. Права та обов’язки загальних зборів акціонерів щодо фінансової 

діяльності АТ. 

28. Компетенція виконавчого органу акціонерного товариства щодо 

фінансової діяльності АТ. 

29. Компетенція загальних зборів акціонерів щодо фінансової діяльності 

АТ. 

30. Ризик зниження прибутковості 

31. Фінансові ризики пов’язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів 

32. Фінансові фактори впливу на ризики країни 

33. Фінансові методи оцінки ризику країни 

34. Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання 

35. Зміст кредитного ризику та фактори, що його викликають 

36. Управління і нормування кредитних ризиків на рівні кредитного 

портфеля та на рівні позики 

37. Відсотковий ризик: зміст,оцінка, управління та характеристика його 

джерела 

38. Поняття валютного ризику та потреба в управлінні ним 



39. Класифікація валютних ризиків та характеристика чинників їх 

виникнення 

40. Методи аналізу та основи управління валютних ризиків 

41. Хеджування валютних ризиків 

42. Методи оцінювання та нейтралізації інвестиційних ризиків 

43. Управління ризиками портфельного інвестування у фінансові 

інструменти 

44. Ризики портфеля і оптимізація його структури 

45. Сутність ризику ліквідності, причини  його винекнення 

46. Метод гепу ліквідності. Методи сек’юритизації 

47. Зміст і характеристика джерел виникнення ризику 

неплатоспроможності 

 

Модуль 1 

Теоретичні питання 

1. Західноєвропейська (німецька) модель управління суб’єктами 

корпоративного сертору економіки 

2. Заходи на які необхідно звертати увагу при корпоратизації с.г., 

фінансовий аспект  

Тестові завдання. Вкажіть правильні відповіді. 

1.Фінансова діяльність суб’єктів господарювання – це 

1.дії щодо формування і використання виробничих ресурсів підприємства 

2. дії щодо формування і використання фінансових ресурсів підприємства 

3. дії щодо формування і використання залучених ресурсів підприємства 

4. дії щодо формування і використання власних і залучених технічних  

ресурсів підприємства 

2.  Організаційно-правова форма – це 

1.Партнерство при утворенні  типу господарюючого суб’єкту 

2.Правовий режим організації взаємовідносин між суб’єктами 

підприємницької діяльності 

3.Законодавчо закріплений тип господарюючого суб’єкта, для якого 

встановлений певний режим організації, діяльності та ліквідації 

4.Послідовність створення, організації діяльності господарюючого суб’єкта 

та його ліквідації 

 



3. Показник  P/B (Price to Book) розраховується як:  

1. відношення ринкової ціни акції до вартості активів, які припадають на 

одну акцію; 

2. відношення ринкової ціни акції до чистого прибутку на акцію; 

3. відношення ринкової ціни акції до виручки на одну акцію 

4. У «Принципах…»ОЕСР Щодо корпоративного управління зазначено 

такі напрями 

1.права акціонерів,  рівноправність 

2.роль зацікавлених осіб 

3.розкриття інформації та прозорість; 

4.обов'язки ради 

5. ММКУ визначила основну мету корпорації як 

1.Максимізація добробуту власників 

2.Максимізація показників рентабельності 

3.Максимізація доходів акціонерів із забезпеченням довгострокової 

життєздатності компанії шляхом ефективного управління та врахування 

інтересів зацікавлених осіб 

4.Максимізація доходів акціонерів із забезпеченням довгострокової 

життєздатності компанії шляхом ефективного розширення ринків збуту 

6. Документ, що регламентує міжнародні стандарти корпоративного 

управління розроблений ОЕСР носить назву 

1.Кодекс 

2.Постанова 

3.Принципи 

4.Закон 

7. Метою принципів, розроблених …., є сприяння встановленню взаєморо-

зуміння між корпораціями, кредиторами і інвесторами при ухваленні 

рішень про надання кредиту або вкладання капіталу шляхом 

впровадження раціональних ділових норм у корпоративну практику 

(вставте потрібне) 

1.ЄБРР 
2.ММКУ 
3.ОЕСР 

4.Група «Євроакціонери» 

8. Корпоративний сектор економіки України виник шляхом 

1. Розпаювання 

2. Акціонування великих і середніх підприємств 

3. Наділення корпоративними правами працівників підприємства 

4. Приватизації державного сектору економіки 

5. Первинної емісії акцій на закордонному фондовому ринку 

9. Корпорація типу _____ належить до комерційної форми і виплачує 

прибутковий федеральний податок США 

1. C 

2. R 

3. S 



10.Мета створення корпорації полягає у 

1. максимізації прибутку шляхом реалізації товарів та послуг на ринку 

2. об’єднанні капіталів для забезпечення ефективної діяльності 

3. максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової 

вартості акцій товариства 

Задача 

1.  

Поточні активи підприємства складають 180 тис. грн., поточні 

зобов'язання 60 тис. грн. Виручка 340 тис. грн., чистий прибуток 23 тис. 

грн., довгострокові зобов'язання  30 тис. грн. Грошові кошти в касі та на 

рахунку в банку 25 тис. грн., власний капітал  136 тис. грн.           

Знайти робочий капітал підприємства, рентабельність реалізації, коефіцієнт 

поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, співвідношення 

залученого капіталу підприємства до власного 

2. 

Визначити масу дивіденду, якщо прибуток становить 250 тис. грн. , 

відрановані податки – 60 тис. грн.,  витрати акціонерного товариства – 75 

тис. грн., відрахування до резнрвного фонду – 50 тис. грн., відрахування 

до інвестиційного фонду – 20 тис. грн. 

 

 

Модуль 2 

Теоретичні питання. 

1. Фінансові ризики пов’язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів  

2. Стратегії та методи управління ризиком ліквідності. Управління 

активами. Управління пасивами  

Тестові завдання. Вкажіть правильні відповіді. 

1.Ознайомтесь із твердженням і відмічайте так чи ні. 

1. Англійські монетаристи Дж. Мілль і Н. Сеніор упершее згадали про таку 

категорію як ризик, розглянувши його у контексті дослідження структури 

прибутку. 

2. Неокласики А. Маршалл, А. Пігу розвинули теорію ризиків, виділивши у 

прибутку такі складові, як заробітна плата управління, процент на капітал і 

плата за ризик. 

3. Лауреат Нобелівської премії Ф. Найт зробив фундаментальні висновки, які 

полягають у тому, що ризик має своїм основним наслідком втрати, а не 

прибуток. 

2. Це фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу 

прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної 

ситуації 

1. Невизначеність 



2. Ризик. 

3.Банкрутство. 

4. Хеджування. 

3. Як система ризик-менеджмент складається з низки послідовних 

етапів: 

1. аналіз ризику; 

2. контроль над ризиком; 

3. фінансування ризику 

4. нейтралізація ризику 

5. уникнення ризику 

5.Ризик зниження прибутковості містить в собі такі різновиди 

1.процентний 

2.кредитний 

3.валютний 

4.дефляційний 

5. У світовій практиці існує безліч методів і моделей для оцінки ризику 

країни. Наприклад, метод 

1.«старих знайомств» 

2.«великих турів» 

3.«дельфійського оракула» 

4.PSSi  

5.Ecological Approach  

6.ASPRO / SPAIR  

7.ESP 

8.модель І. Вальтера 

9Рriсе-модель 

6.Вкажіть відповідність 
А.Уникнення 

ризику 

1.відмова від ненадійних партнерів, постачальників; 

відмова від прийняття ризикованих проектів, рішень 

Б.Компенсація 

ризику 

2.стратегічне планування діяльності; 

прогнозування зовнішньої економічної ситуації; 

моніторинг соціально-економічного та правового середовища; 

активний цілеспрямований маркетинг 

В.Збереження 

ризику 

3.відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку 

(без фінансування); 

створення спеціальних резервних фондів у натуральній або 

грошовій формі (фондів самострахування або фондів ризику); 

залучення зовнішніх джерел (отримання кредитів та позик, 

державних дотацій для компенсації збитків та відновлення 

виробництва) 

Г.Передача ризику 4.страхування; 

передача ризиків через укладання договорів факторингу, 

поручительства; 

передача ризику через укладання біржових угод (хеджування) 

Д.Зниження ризику 5.диверсифікація; 

здобуття додаткової інформації; 

лімітування 



 

7.Бізнес-процеси з закріпленням виконавців за окремими операціями і 

відповідального за бізнес-процес у цілому 

1. Рольові моделі процесів  

2. Функціонально-технологічна модель  

3.Сегрегація функцій усередині RMG 

8. Валютний ризик можна поділити на: 

1. ризик трансакції  

2. ризик перерахунку з однієї валюти в іншу  

3. економічний валютний ризик  

9. За характером і місцем винекнення валютні ризики поділяють на: 

1. операційні; 

2. трансляційні (бухгалтерські); 

3. економічні 

4. інвестиційні 

5. фінансові 

10. Валютний ризик пов’язаний з можливістю втрати доходів за 

майбутніми контрактами через зміну загального економічного стану як 

країн-партнерів, так і країни, де розташована компанія 

1. операційні 

2. трансляційні (бухгалтерські) 

3. економічні 

4. інвестиційні 

5. фінансові 

Задачі 

Задача 1. Розрахуйте дисперсію і стандартне відхилення фінансового 

результату коефіцієнт варіації за умови таких даних: очікувана 

рентабельність власного капіталу 1-й варіант - 20% (імовірність - 0,25); 2-й 

варіант - 18% (імовірність - 0,5); 3-й варіант - 10% (імовірність - 0,25) 

Задача 2. Результати спостережень за нормами прибутків портфелів цінних 

паперів А і В подано в табл. 

 

Інвестор має можливість придбати лише один з цих портфелів цінних 

паперів. Який з портфелів слід придбати інвестору, якщо він є нейтральним 

до ризику? 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС ___Магістр_____ 

напрям підготовки/ 

спеціальність________

фінанси банківська 

справа і страхування 

_____________________ 

 

Кафедра 

Фінансів   

__________________ 

__________________ 

2020 -2021 навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

№ 1  

з дисципліни 

Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання ІІ 

 

Затверджую 

Зав. кафедри 

________________ 
 (підпис) 

Давиденко Н.М. 

02 червня   2020 р. 

 

Екзаменаційні запитання 

Напрями та методи впливу на ступінь ризику фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання 

 

Задача 

Підприємство щодня випускає 100 партій виробів по 100 од. у кожній. З огляду 

на досвід, у кожній партії міститься від одного до 7 бракованих виробів. 

Оцінити за методом Монте-Карло ризик втрат підприємства за кількістю 

бракованих виробів.  

Тестові завдання різних типів 

 

1.Фінансова діяльність суб’єктів господарювання – це 

1.дії щодо формування і використання виробничих ресурсів підприємства 

2. дії щодо формування і використання фінансових ресурсів підприємства 

3. дії щодо формування і використання залучених ресурсів підприємства 

4. дії щодо формування і використання власних і залучених технічних  ресурсів 

підприємства 

2. Мета створення корпорації полягає у 

4. максимізації прибутку шляхом реалізації товарів та послуг на ринку 

5. об’єднанні капіталів для забезпечення ефективної діяльності 

6. максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової 

вартості акцій товариства 

3. У світовій практиці існує безліч методів і моделей для оцінки ризику країни. 

Наприклад, метод 

1.«старих знайомств» 

2.«великих турів» 

3.«дельфійського оракула» 

4.PSSi  

5.Ecological Approach  

4. Майнові права виражені часткою в статутному фонді 

1.Акціонерне товариство 

2.Товариство з обмеженою відповідальністю 

3.Повне товариство 

4.Командитне товариство 

5. Як система ризик-менеджмент складається з низки послідовних етапів: 

1.аналіз ризику; 

2.контроль над ризиком; 



3.фінансування ризику 

4.нейтралізація ризику 

5.уникнення ризику 

6. ММКУ визначила основну мету корпорації як 

1.Максимізація добробуту власників 

2.Максимізація показників рентабельності 

3.Максимізація доходів акціонерів із забезпеченням довгострокової 

життєздатності компанії шляхом ефективного управління та врахування 

інтересів зацікавлених осіб 

4.Максимізація доходів акціонерів із забезпеченням довгострокової 

життєздатності компанії шляхом ефективного розширення ринків збуту 

7. Документ, що регламентує міжнародні стандарти корпоративного 

управління розроблений ОЕСР носить назву 

1.Кодекс   2.Постанова   3.Принципи   4.Закон 

8. Метод прогнозування при якому використовують розрахунок 

коефіцієнта регресії та вільного члена регресії називають – 

1.експертне прогнозування 

2.визначення середніх величин 

3.каузальне прогнозування 

4.екстраполяція тренду 

9. Компенсація ризику здійснюється через 

1. стратегічне планування діяльності; 

2. прогнозування зовнішньої економічної ситуації; 

3. моніторинг соціально-економічного та правового середовища; 

4. активний цілеспрямований маркетинг 

5. страхування; 

6. передача ризиків через укладання договорів факторингу, поручительства 

10.Доберіть до тез лівої колонки (А,Б,В) правильні відповіді з правої 

колонки (1,2,3…) 

А. Бейсбольна 

команда 

Ключові успішні співробітники вважають себе 

«вільними гравцями», і компанії конкурують між собою 

за право їх найму 

Б. Клубна культура При цій культурі немає гарантії постійної роботи, немає 

можливості для професійного росту, тому що компаніям 

часто доводиться зазнавати реструктуризації і 

скорочувати свій персонал, щоб адаптуватися до нових 

зовнішніх умов 

В. Оборонна 

культура 

Стабільне бізнес-середовище дозволяє заохочувати 

співробітників за стаж роботи, кар'єрний ріст 

уповільнений, кандидатури на посади підбираються 

всередині компанії. Практикується ротація 

співробітників між галузевими напрямками. 
 

 

                                                                             __________     Буряк А.В. 

 



9. Методи навчання 

 

Методи, які використовуються при викладенні та засвоєнні матеріалу 

дисципліни: 

- аналітичний метод передбачає мисленнєве або практичне розкладання 

цілого на частини з метою виокремлення суттєвих ознак цих частин; 

- синтетичний – це метод, який передбачає теоретичне або практичне 

поєднання виділених аналізом елементів чи властивостей предмета й явища в 

одне ціле; 

- дедуктивний метод передбачає рух у вивченні навчального матеріалу 

від загального до окремого, одиничного; 

- традуктивний метод – вид умовиводу, в якому посилання і висновки є 

судженнями однакового ступеня загальності (від одиничного до одиничного, 

від загального до загального). 

За рівнем самостійної розумової діяльності студенти використовують  

такі методи навчання: проблемний виклад, дослідний, частково-пошуковий. 

Використання цих методів ґрунтується на послідовній і 

цілеспрямованій постановці перед учнями проблемних задач, розв'язуючи 

які, вони під керівництвом учителя активно засвоюють нові знання, що 

сприяє інтелектуальному розвитку особистості. 

 

10. Форми контролю 

 

Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна 

атестація та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента у 

вивченні поточного матеріалу. Поточний контроль може здійснюватись 

шляхом усного та письмового опитування, розв’язку тестових завдань, 

підготовки доповідей та рефератів, виконання контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання. 

Проміжна атестація для студентів очної форми навчання має на меті 

визначити сукупність знань студента з дисципліни по завершенню певного 

етапу вивчення дисципліни і проводиться у формі контрольних завдань та  

тестування по кількох темах у вигляді модулів. 

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру для визначення 

обсягу знань студента по закінченню курсу і здійснюється у формі заліку.  

 

 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Відповідно до Положення « Про екзамени та заліки у НУБіП України», 

затвердженого ректором університету 27.02.2019 р., рейтинг студента з 

навчальної роботи R HPстосовно вивчення певної дисципліни визначається 

формулою:  

 

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ ) 

RНР = ---------------------------------------------------- , (1) 

КДИС 

 

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-

бальноюшкалою; 

n − кількість змістових модулів; 

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або годин), передбачених 

робочимнавчальним планом для відповідного змістового модуля; 

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЄКТС (або годин), 

передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному 

семестрі. 

Формулу (1 ) можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді 

вона буде мати вид 

 

0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ ) 

RНР = ---------------------------------- . (2) 

n 

Рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи округлюється до 

 

Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно Положення « Про екзамени та заліки у НУБіП України», 

затвердженого ректором університету 27.02.2019 р. протокол № 7. Рейтинг 

здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни у балах 

переводиться у національні оцінки згідно з табл. 1 . 

Таблиця 1. Співвідношення між національними оцінками 

і рейтингом здобувача вищої освіти 

 

Оцінка національна Рейтинг здобувача вищої освіти 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) 

додається до рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 балів):  

R ДИС = R НР + R АТ . 



12. Методичне забезпечення 

 

1. «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» [Текст] : 

методичні рекомендації / [Уклад.: А.В. Буряк, М.І. Буряк; Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: «ЦП 

«КОМПРИНТ», 2019. –с.97] 

2. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. Фінансова діяльність 

суб'єктів господарювання: Навчальний посібник. Видання друге, доповнене 

та виправлене./ Н.М. Давиденко, А.В. Буряк, З.М. Тітенко - Київ: ЦП 

"Компрінт", 2019. - 355 с.  

3.  Опорний конспект лекцій. 

4.  Робоча програма. 

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного і 

модульного контролю навчальних досягнень студента. 

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма 

тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 

7.  Завдання для ректорського контролю знань студентів з 

навчальної дисципліни. 

 

13. Рекомендована література 

БАЗОВА 

1. Давиденко Н.М., Буряк А.В.Фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Давиденко, А. В. 

Буряк ; Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 300 с. 

2. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. Фінансова діяльність 

суб'єктів господарювання: Навчальний посібник. Видання друге, 

доповнене та виправлене./ Н.М. Давиденко, А.В. Буряк, З.М. Тітенко - 

Київ: ЦП "Компрінт", 2019. - 355 с.  



3. Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] 

: навчальний посібник / Р. С. Квасницька ; Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 631 с. 

4. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. 

Посіб.  / Кравчук О.М., Лещук В.П. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 504 с. 

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 

Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 556 с. 

6. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 

Навчальний посібник: для студ. вищих навчальних закладів / Г. І. 

Філіна. – 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2009. 

– 314 с. 

7. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / Л.О. 

Омелянович, О.В. Чайковська, Г.Є. Долматова та ін.; за ред. Л.О. 

Омелянович – 3-те вид., переробл. і доповнен. К.: Знання, 2011 – 231 с.  

Допоміжна 

1. Астахова І. Е. Управління фінансовими ризиками / І. Е. Астахова, І. О. 

Караченцева, Л. М. Кметик // Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і 

аудиту. – 2011. – № 3. – С. 43-46.  

2. Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання 

України: оцінювання істинних результатів //Актуальні проблеми економіки. 

– 2012. – №. 11. – С. 120-130. 

3. Булигіна А. С. Управління фінансовими ризиками підприємства / матер. 

ІІ всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 року). – Харків, ХНАДУ, 2016. – C. 622-624.  

4. Буряк А.В. Корпоративний фактор активізації інвестиційної діяльності 

Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства  / 

Мат. Міжнар. наук.-практ. Конф: ДДФА – Дніпропетровськ, 2007. – с.103-104 



5. Буряк А.В. Оцінка ефективності фінансової діяльності корпоративних 

формувань Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-

економічного розвитку регіонів: міжнар. наук.-практ. конф.  – 

Дніпропетровськ, 21-23 березня 2011- с.31-32. 

6.  

7. Гріщенко А.О. Експертний метод оцінки фінансових ризиків / А.О. 

Гріщенко. // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – 

2012. – №106. – С. 304-313. 

8.  Гудзь О.Є. Гармонізація механізму стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] // Глобальні та 

національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – C. 26–32.  

9. Гупало-Хведзевич В. Д. Управление финансовыми рисками и методы их 

нейтрализации на предприятии / В. Д. Гупало-Хведзевич // Вестник науки и 

творчества. – 2016. – № 5. – С. 144-148.  

10. Давиденко Н.М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. / Н.М. 

Давиденко, А.В. Буряк – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 346 с. 

11. Давиденко, Н. М. "Особливості формування корпоративної культури на 

підприємствах АПК України." Актуальні проблеми розвитку економіки 

регіону 7 (1) (2011): 161-165. 

12. Давиденко, Н. М. "Розвиток корпоративного управління в агробізнесі 

України." Формування ринкових відносин в Україні 3 (2012): 95-99. 

13. Давиденко, Н. М. "Сучасний стан корпоративного управління в 

Україні." Коммунальное хозяйство городов 89 (2009): 96-101. 

14. Дем’яненко Т. І. Формування фінансових стратегій на промислових 

підприємствах //Вісник Одеського національного університету. Серія: 

Економіка. – 2015. – №. 20, Вип. 1 (2). – С. 78-81. 

15. Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання 

[Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : 

Університетська книга, 2011. – 182 с. 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42024&displayformat=dictionary


16. Добрынь С.В. Анализ факторов, влияющих на развитие кооперационных 

связей предприятия / С.В. Добринь // Економіка: проблеми теорії та 

практики: зб. наук. праць. –2006. – №211. – С. 781–788. 

17. Довба І.В., Сойма С.Ю. Особливості оптимізації управління бізнес-

процесами підприємства та методи їх удосконалення [Електронний ресурс] / 

І.В.Довба, С.Ю. Сойма // Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія: Економіка. – 2016. – Випуск 6. – С. 130–133.  

18. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посібник 

/ Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури , 2006. – 312с. 

19. Донін Є. О. Особливості сучасних підходів щодо специфіки класифікації 

оборотних активів підприємства. Економіка і організація управління. 2018. № 

1. С. 75–85. 

20. Жихор О. Б. Управління фінансовими ризиками та методи їх 

нейтралізації на підприємстві / О. Б. Жихор, Ю. С. Балясна // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 2. – С. 149-153.  

21. Землячова О. А. Класифікація фінансових ризиків та методи їх зниження 

/ О. А. Землячова, Л. С. Савочка // Науковий вісник: фінанси, банки, 

інвестиції. – 2012. – С. 50-57.  

22. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. 

посібник / І. В. Зятковський, Л. І. Зятковська, М. В. Романів. – Чернівці: 

ЗУЕПУ – КП, вид-во «Золоті литаври», 2007. – 274 с. 

23. Квасницька Р.С.  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: 

Навч.посібник – Львів: «Магнолія 2006», 2013 – 631 с. 

24.  Кожухівський А.Д. Експертний метод моделювання профілю ризиків / 

А.Д. Кожухівський, В.О. Занора, А.І. Боркун, Ю.М. Пальоний, Т.А. Пальона. 

// Математичне моделювання та обчислювальні методи, управління 

проектами. – 2009. – №3. – С.31-35. 

25. Козачок І. А. Формування та управління ефективним використанням 

фінансових ресурсів підприємства //Гуманітарний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. – 2011. – №. 47. – С. 277-283. 



26. Корж Н. В. Методи управління фінансовими ризиками / Н. В. Корж // 

Траектория науки. – 2016. – Т. 2, № 10. – С. 11-16.  

27. Костецький В. В. Напрями побудови системи управління фінансовими 

ризиками на підприємстві / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Український 

журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 3. – С. 60-66. 

28. Костирко Л. А. Методичні основи оцінки потенціалу фінансової 

діяльності підприємства //Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2009. – №. 3. – С. 22-26. 

29. Круш П. В., Якименко Р. А. Методики оцінки фінансової діяльності 

підприємства //Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2015. – №. 

16. – С. 271-276. 

30. Марич П.М., Коваль Л. П. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання. Навч. посіб. - Львів: 2010. с- 250 c. 

31. Монаєнко А. Правове регулювання фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування //Місцеве самоврядування та регіональний 

розвиток в Україні. – 2012. – №. 1. – С. 44-46. 

32. Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями: 

монографія / Г.В. Назарова. – [2 вид., доп. і перероб.]. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 

2004. – 420с. 

33. Олійник В.Я. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. 

Посіб. / В.Я. Олійник, Н.І. Шевченко, В.В. Даценко, І.В. Демяненко. – 

Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 282 с. 

34. Оніщик Ю. В. Конструкція «фінансова діяльність»: співвідношення 

публічного та приватного інтересу при її здійсненні //Держава і право. – 

2010. –  Вип.48  –  С.419-423 

35. Полозова, В. М. "Особливості управління портфелем фінансових 

інвестицій підприємства." Вісник Хмельницького Національного 

університету 4 (2009). - С.114-117. 



36. Свірідова С. С. Структура фінансового капіталу підприємства та шляхи її 

оптимізації / C. C. Cвірідова, О. П. Каланжова // Праці Одеського 

політехнічного університету. – 2019. – № 2. –С. 262-267 . 

37. Словник фінансово-економічних термінів / за ред. Н.М.Давиденко/ 

Укладачі: Буряк А.В., Давиденко Н.М., Данилевська-Жугунісова О.Є., 

Дробот Н.М., Негода Ю.В., Олійник Л.А., Скрипник Г.О., Титарчук І.М. – К.: 

НУБіП України, 2017. – 309. 

38. Спільник І. Аналіз фінансової діяльності фірми //Наукові записки: 

збірник наукових праць.–Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка. 

– 2006. – С. 78-82. 

39. Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний 

досвід: монографія / за ред. Давиденко Н.М. – К.: НУБіП України, 2017. – 

454с. 

40. Чернишова Л.В., Даниско Ю.І. Аналіз ефективності використання 

оборотних активів. Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та 

перспективи розвитку в Україні та світі : тези допов. Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Полтава. Полтава, - 2017. - Ч.2. -  С. 43-45 

41. Щербань О. Д. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу 

підприємства / О. Д. Щербань, О. В. Насібова, Р. В. Сухоруков // Економіка 

та держава. Серія : економічна наука. – 2017. – №12. – С.82-88. 

42. Яремко І.Й. Фінансовий аналіз: навч. пос. / І.Й. Яремко. - К: КНЕУ, 2009. 

– 412 с. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої ради України. 

– Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/. 

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://portal.rada.gov.ua. 

3. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України. – 

Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua 

4. Офіційний веб-сайт Державної фіскальна служби України (Митне 

оформлення). – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-

oformlennya 

5. Офіційний портал Державної податкової служби України. – Режим 

доступу: http://sts.gov.ua/. 

6. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

7. Офіційний веб-сайт Державної аудиторська служба України. – Режим 

доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. 

8. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. – Режим 

доступу: http://www.me.gov.ua/. 

9. Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України. – Режим 

доступу: http://mtu.gov.ua/. 

10. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua. 

11. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров'я України. – Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua. 

12. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій 

України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua. 

13. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua/. 

14. Офіційний веб-сайт Рахуккової палати України. – Режим 

доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index 

15. Законодавство України (Верховна Рада 

України) https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/t1 

16. Рейтингова агенція «Кредит рейтинг» http://www.credit-rating.ua/ 

17. Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/2010_2/63B

roshenko.pdf 

18. Національний інститут стратегічних 

досліджень http://www.niss.gov.ua/articles/910/ 
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