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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна надає студентам теоретичні та практичні знання з організації та функціонування фінансових 

відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин, техніки фінансових розрахунків; прийомів і 

методів складання фінансової частини бізнес-плану; фінансування і кредитування господарської діяльності і 

капітальних вкладень складання фінансової звітності підприємства. Важливим при цьому є вивчення 

сутності фінансових відносин і характеру їх впливу на суспільство, розкриття діючих законів 

функціонування суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності, теоретичних засад фінансового 

регулювання ринкової економіки, регулювання корпоративного сектору економіки, управління ризиковістю 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні) 
Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 Організація і 

реорганізація суб’єктів 

господарювання та їх 

фінансова діяльність 

1/2 Знати теоретичні основи організації 

та реорганізації суб’єктів 
господарювання, регулювання 

фінансової діяльності 

корпоративного сектору економіки та 

міжнародний досвід, особливості 

аграрного сектору, компетенції 

головних органів управління 
корпорацією, теоретичні засади 

формування дивідендної політики 

Вміти створити статутні документи 
та сформувати фінансову службу 

суб’єкта господарювання, 

порівнювати різні стандарти 
управління, виконувати компетенції 

члена наглядової ради і ревізійної 

комісії, формувати дивідендну 
політику АТ 

Аналізувати законодавчі обмеження 

при створенні суб’єктів різних форм 
господарювання, зрілість 

законодавчого стану України та 

інших країн щодо регулювання 
корпоративним сектором, ключові 

особливості міжнародних стандартів, 

важелі захисту прав міноритарних 
власників 

Розуміти відповідність структури 

фінансової служби потребам 
підприємств, значення державного 

регулювання корпоративного 

сектору, пріоритетні положення 
стандартів та моделей регулювання 

фінансовою діяльністю корпорацій, 

важливість окремого підходу до 
регулювання діяльності аграрних 

корпорацій, вплив органів управління 

на роботу підприємства та його 
фінансової служби 

Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 2 Особливості 

регулювання фінансової 

діяльності суб’єктів 

корпоративного сектору 

1/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 3 Міжнародні 

стандарти та моделі 

регулювання фінансової 

діяльності суб’єктів 

корпоративного сектору 

1/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 4 Особливості 

української моделі 

управління фінансовою 

діяльністю корпорацій 

аграрного сектору 

1/1 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 
Бізнес кейс 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 

Самостійна робота- 
5 балів 

Тема 5  

Органи управління АТ та 

корпоративна культура 

1/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 6 Управління 

дивідендною політикою 

суб’єктів господарювання 

2/2 Написання тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота- 

5 балів 



Розрізняти мету і завдання 

фінансової та облікової політики, 

моделі корпоративного управління, та 
диференціювати підприємства щодо 

відповідності до корпоративного 

сектору, повноваження та 
компетенції органів управління, 

форми виплати дивідендів 

Використовувати різні форми 
дивідендної політики при проведенні  

розрахунків в задачах 

Застосовувати знання тем при 
формуванні фінансової звітності та 

підготовці магістерської роботи 

Вміти працювати в команді, 
делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести полеміку 

щодо проблемних питань  
Модуль 2 

Тема 7  

Ризик як об’єктивна 

складова фінансової 

діяльності  

1/1 Знати термінологію, напрями та 

методи регулювання ступеня ризику, 

зміст кредитного ризику і фактори, 
що його викликають, операційні, 

трансляційні та економічні валютні 

ризики, основи управління ризиками 
проектного інвестування, сутність 

ризику ліквідності та 

платоспроможності, причини їх 

виникнення 

Вміти класифікувати ризики, 
формувати підходи до управління 

ризиками фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання, нормувати 
кредитні ризики, застосовувати 

методи оцінювання та нейтралізації 

інвестиційних ризиків, управляти 
активами і пасивами підприємства 

Аналізувати фінансовий стан щодо 

появи та зростання ризику, 
відсоткові, ризики ліквідності та 

платоспроможності портфеля і 

оптимізувати його структуру 
Розуміти важливість роботи 

фінансового відділу в напряму 

ризиковості фінансової діяльності, 
методи нейтралізації інвестиційних 

ризиків, метод гепу ліквідності. 

Розрізняти методи регулювання 

ступеня ризику, моделі та методи 

управління ризиками 

Застосовувати знання тем модуля 
при підготовці магістерської роботи 

Вміти працювати в команді, 

делегувати повноваження, 
розподіляти роботу і вести полеміку 

Написання тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 8  

Фінансові аспекти 

управління ризиками 

господарської діяльності 

1/2 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 
Бізнес кейс 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 

Самостійна робота- 
5 балів 

Тема 9  

Ризики фінансування 

суб’єктів за рахунок 

позичкового капіталу. 

2/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 10  

Валютні інструменти 

формування капіталу 

суб’єктів господарювання 

1/1 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 
 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 

Самостійна робота- 
5 балів 

Тема 11 Управління 

ризиками інвестиційної 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

1/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота- 

5 балів 

Тема 12 Управління 

ризиками ліквідності та 

платоспроможності суб’єктів 

господарювання 

2/1 Написання тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -

5 балів 

Самостійна робота- 

5 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних  робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


