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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Курс розглядає теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств приватної, 
колективної, комунальної, державної власності та з іноземними інвестиціями різної форми організації 

бізнесу. Курс допоможе осягнути механізм організації та функціонування фінансових відносин підприємств 
та міжгалузевих фінансових відносин; техніки фінансових розрахунків; типової фінансової документації; 
прийомів і методів складання фінансової частини бізнес – плану; фінансування і кредитування 

господарської діяльності і капітальних вкладень;  склад і зміст фінансової звітності підприємств 
Висвітлюється механізм формування стартового капіталу, фінансування за рахунок внутрішніх та зовнішніх 
джерел, реорганізації, фінансового контролінгу, зовнішньоекономічної діяльності та фінансового 

планування.  
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

семестр 

Модуль 1 

Тема1 
Основи фінансової 

діяльності суб’єктів 
господарювання 

2/2 Знати теоретичні засади фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання, 

особливості, що спонукають до вибору форми 
господарювання та ведення бізнесу, 

структуру власного капіталу та механізм його 
формування, яким чином оцінити внутрішні 

джерела фінансування 
Розрізняти і систематизувати фінансові 

операції щодо трьох видів діяльності, 
статутний, резервний та додатковий капітал 

Вміти створити статут організації чи 
підприємства, формувати нульову фінансову 

звітність, відобразити у фінансовій звітності 
формування та трансформацію власного 

капіталу 
Розуміти поняття приховані джерела 

фінансування 
Аналізувати структуру 1 розділу Пасиву 

балансу, стан прозорості та достовірності 
відображення внутрішніх джерел 

фінансування. 
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 

Тема2 
Особливості 

фінансування 
підприємств різних форм 

організації бізнесу 

2/2 Написання тестів 
Систематизація 

матеріалів в 
запропоновані 

таблиці 
Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота-  

5 балів 

Тема3 

Формування власного 
капіталу підприємств 

2/4 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота-  
5 балів 

Тема4 

Внутрішні джерела 
фінансування 

підприємства 

4/2 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота-  
5 балів 

Модуль 2 

Тема5 
Дивідендна політика 
підприємств 

2/2 Знати теоретичні засади формування 
дивідендної політики, різновиди позичкового 
капіталу, форми реорганізації підприємств, 

місце фінансових інвестицій у інвестиційній 
діяльності підприємства та різновиди 

інструментів 
Вміти формувати дивідендну політику АТ, 

залучати позичковий капітал, складати 
передаточний баланс, залучати та 

відслідковувати дохідність фінансових 
інвестицій 

Розуміти вплив вибору дивідендної політики 
на розвиток фірми, місце залученого капіталу 

у структурі фінансування підприємства, 
передумови реорганізації та її механізм 

Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 

Самостійна робота-  
5 балів 

Тема6 
Фінансування 

підприємств за рахунок 
позич-кового капіталу 

4/2 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота-  

5 балів 

Тема7 
Фінансові аспекти 

реорганізації 
підприємств 

2/4 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота-  

5 балів 
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Аналізувати структуру капіталу та 

фінансовий ліверидж, дохідність 
інвестиційного портфелю в часі 

Розрізняти форми виплати дивідендів, 
злиття, поглинання та приєднання та довго- і 

короткострокові фінансові інвестиції у 
фінансовій звітності  

Застосовувати знання та вміння при 
проведенні розрахунків  

Вміти працювати в команді, делегувати 
повноваження, розподіляти роботу і вести 

полеміку 
Використовувати на практиці різні форми 

залучення капіталу для особистого 
фінансування 

 

Тема8 

Фінансові інвестиції 
підприємств 

2/2 Написання тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота-  
5 балів 

Модуль 3 

Тема9 

Оцінка вартості 
підприємства 

2/2 Знати механізм оцінювання вартості майна, 

умови ІНКОТЕРМС, інструменти 
стратегічного та оперативного контролінгу, 

механізм бюджетування 
Вміти оцінити фінансовий стан підприємства 

та його вартість, оцінити вартість проведення 
операцій при різних умовах, розрізняти 

контроль і контролінг, бюджетувати витрати, 
грошові потоки і скласти планову фінансову 

звітність 
Аналізувати зміну вартості цілісного 

майнового комплексу від переоцінки окремих 
активів, фінансовий стан підприємства за 

різними методами контролінгу, плановий та 
фактичні фінансові стани підприємства 

Розуміти різницю між ринковою і 
балансовою вартістю, фінансові аспекти 

супроводу зовнішньоекономічних операцій, 
важливість функціонування системи 

контролінгу на підприємстві, необхідність, 
принципи та точність проведених розрахунків 

при бюджетуванні 
Розрізняти об’єкт контролінгу і 

конфіденційність аналізованої інформації,  
 інструменти оцінки, бюджет нуль-базис від 

основаного на попередніх даних 
Застосовувати знання та вміння при 

проведенні індивідуальних розрахунків 
Використовувати в подальшому при 

проходженні фахової практики та при 
сімейному та особистому плануванні  

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 

Тема10 
Фінансова діяльність 

підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних 

відносин 

2/2 Написання тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 
презентацією 

або Ессе 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота-  

5 балів 

Тема11 
Фінансовий контролінг 

2/4 Написання тестів 
Індивідуальна 

розрахункова 
робота 

Доповідь з 
презентацією 

Тести-5 балів 
Практичне завдання -

5 балів 
Самостійна робота-  

5 балів 

Тема12 

Бюджетування на 
підприємстві 

4/2 Написання тестів 

Індивідуальна 
розрахункова 

робота 
Доповідь з 

презентацією 

Тести-5 балів 

Практичне завдання -
5 балів 

Самостійна робота-  
5 балів 

Всього за  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 контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі elearn 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 

 
 


