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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, залучення активів за 
допомогою лізингових операцій, краудфандингу, венчуру та грантів. Важливим при цьому 

є вивчення сутності фінансових відносин і характеру їх впливу на суспільство, розкриття 
діючих законів функціонування суб’єктів ведення бізнесової діяльності та їх 
фінансування, теоретичних засад фінансового регулювання ринкової економіки, державна 
підтримка малого та середнього бізнесу, особливості регулювання корпоративного 

сектору економіки, управління ризиковістю фінансування бізнесу 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

практичні) 
Результати навчання Завдання О цінювання 

1 семестр 

Модуль 1 
Тема 1 Фінансування 

організації та 

реорганізації бізнесу 

2/2 Знати теоретичні основи організації 

та реорганізації суб’єктів 

господарювання, регулювання 

фінансової діяльності 

корпоративного сектору економіки 

та міжнародний досвід, особливості 

аграрного сектору, особливості 

фінансування власними джерелами 

та формування власного капіталу, 

оподаткування бізнесу 

Вміти створити статутні документи, 
порівнювати різні стандарти 

управління, сформувати власний 

капітал, скласти початкову звітність 

Аналізувати законодавчі обмеження 

при створенні суб’єктів різних форм 

господарювання та різні системи 

оподаткування бізнесової діяльності,  

Розуміти пріоритетні положення 

стандартів регулювання фінансовою 

діяльністю різних суб’єктів бізнесу, 

вплив органів управління на роботу 

підприємства, поняття приховані 

джерела фінансування  

Розрізняти мету і завдання 

фінансової та облікової політики та 

політики оподаткування, особливості 
акумулювання статутного, 

Написання 

тестів 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 

Самостійна 

робота- 

10 балів 

Тема 2 Особливості 

регулювання 

фінансування суб’єктів 

корпоративного сектору  

2/2 Написання 

тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 

 

Тема 3 Формування 

власного капіталу та 

внутрішні джерела 

фінансування бізнесу 

2/2 Написання 

тестів 

Розв’язок задач 
Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 
Самостійна 

робота- 

10 балів 

Тема 4 Системи 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності фізичних осіб 

(спрощена, загальна) 

2/2 Написання 

тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 

Самостійна 

робота- 

10 балів 



резервного та додаткового капіталу  

Застосовувати знання тем при 

формуванні фінансової звітності 

суб’єкта ведення бізнесу 

 Вміти працювати в команді, 

делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести полеміку 

щодо проблемних питань  

Модуль 2 

Тема 5  

Фінансування 

підприємств за рахунок 

позичкового капіталу. 

Франчайзинг, лізинг. 

2/2 Знати термінологію, напрями і 

різновиди позичкового капіталу та 

ризиків ведення бізнесу 

Вміти залучати кредитні ресурси, 

класифікувати ризики, формувати 

підходи до управління ризиками 

фінансової діяльності суб’єктів 
бізнесу, нормувати кредитні ризики,  

Аналізувати та порівнювати умови 

при різних формах залучення 

капіталу як то кредит банку, лізинг, 

краудфандинг, венчур чи грант 

Розуміти важливість роботи в 

напряму ризиковості фінансової 

діяльності, методи нейтралізації 

ризиків, місце залученого капіталу у 

структурі фінансування суб’єкта 

ведення бізнесу 

Розрізняти позиковий капітал щодо 

терміновості та вартості 

Застосовувати знання та вміння при 

проведенні розрахунків 

Використовувати на практиці різні 
форми залучення капіталу для 

особистого 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- 

10 балів 

Тема 6  

Фінансування бізнесу за 

рахунок банківського 

кредитування 

2/1 Написання 

тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 

Самостійна 

робота- 

10 балів 

Тема 7 

Краудфандинг, 

венчурне та грантове 

фінансування бізнесу. 

2/1 Написання 

тестів 

Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 балів 

Самостійна 

робота- 

10 балів 

Тема 8 

Фінансові аспекти  

управління ризиками 

бізнесу 

2/2 Написання 

тестів 
Розв’язок задач 

Доповідь з 

презентацією 

 

Тести-5 балів 

Практичне 
завдання -5 балів 

 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПО ЛІТИКА О ЦІНЮВАННЯ 

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 О ЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

О цінка національна за результати складання екзаменів зал іків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


