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Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу систематизовані теоретичні знання й практичні 

вміння в галузі організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а також сформувати у майбутніх фахівців цілісне 

бачення механізму управління фінансами суб'єктів підприємництва в умовах мінливих чинників ринкового середовища. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликана забезпечити знання основних положень 

і результатів сучасних наукових досліджень проблем організації системи управління фінансово-господарською діяльністю  

підприємств в Україні та світовій практиці. Навчальна дисципліна комплексно розкриває актуальні питання, пов’язані з 

організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням, управлінням грошовими потоками, 

дивідендною політикою, фінансовими аспектами реорганізації підприємств, фінансовими інвестиціями, оцінкою вартості 

підприємств, фінансовим контролінгом та бюджетуванням. Дисципліна передбачає вироблення у студентів вмінь планувати 

виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) та прибуток, розраховувати потребу в оборотних коштах, аналізувати 

показники ліквідності та платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості, майнового стану та ділової активності 

підприємств. В процесі вивчення навчального курсу студенти оволодівають знаннями в сфері фінансового планування та 

прогнозування діяльності  підприємств. 

Мета та цілі курсу Мета: вивчення теоретичних знань про розробку та впровадження суб’єктами господарювання методів комплексного 

управління капіталом, фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування, аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища, що формує економічну стратегію підприємств різних форм власності та 

організаційно – правових форм. 
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Тривалість курсу 48 год. 

 

Обсяг курсу 48 год. аудиторних, 

з них 32 год. лекцій, 16 год. практичних занять 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач повинен: 

Знати: 

 визначення категорії "фінансова діяльність"; 

 зміст поняття "фінансовий капітал підприємств"; 

 джерела формування та напями використання фінансового капіталу підприємств; 

 особливості формування та розподілу прибутку на підприємстві; 

 методику аналізу фінансового стану підприємств; 

 інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств; 

 методи фінансового планування на підпрмстві; 

 економічний зміст, задачі та принципи фінансового планування;  

https://www.apu.com.ua/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://minjust.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://nabu.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/


 методи фінансового планування;  

 особливості організації системи управління на підприємстві;  

 систему бюджетного управління на підприємстві; 

 механізм формування дивідендної політики та стимулювання працівників суб’єкта господарювання.  

 

Вміти: 

 оцінювати ефективність використання капіталу на підприємстві; 

 визначати ефективність управління грошовими потоками підприємств; 

 застосовувати теоретичні знання для планування основних параметрів фінансової діяльності підприємств та 

оцінки фінансового стану. 

 складати бізнес-план підприємства; 

 здійснювати бюджетування на підприємстві; 

 визначати сутність та особливості фінансового планування на підприємстві;  

 використовувати методи фінансового планування;  

 вести організацію фінансового планування;  

 охарактеризувати суть і функції фінансів суб’єкта підприємництва, склад фінансових ресурсів;  

 здійснювати оцінку прибутковості діяльності суб’єкта підприємництва;   

 визначати фінансові результати діяльності суб’єкта підприємництва, розраховувати плату за користування 

кредитом;  

 аналізувати фінансовий стан суб‘єкта господарювання;   

 використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й  

 управління фінансами підприємства;   

 обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових результатів діяльності суб‘єктів 

підприємництва. 

 

 

Формат курсу Денний 

Теми курсу ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на економічних дисциплінах, які здобувачі вивчали протягом навчання на ОКР бакалавр з 

Фінансів, банківської справи та страхування («Фінанси»,« Інвестування", «Фінансовий менеджмент" тощо) й тісно пов’язана 

з навчальними дисциплінами  "Фінанси підприємств", «Статистика». 



Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації Лекції 

Дискусії 

Аналіз проблемних ситуацій 

Необхідне 

обладнання 

Проектор 

Ноутбук 

Роздатковий матеріал 

Підручник 

Навчально-

методичні 

рекомендації 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

15 балів – МК 1 

15 балів – МК 2 

30 балів – аналітична робота;  

40 балів - 

виконання 

домашніх завдань 

Питання 

модульного 

контролю 

1. Організація фінансового планування на підприємстві.  

2. Види і зміст фінансових планів.  

3. Типи центрів відповідальності та їх характеристика. 

4. Формування центрів фінансової відповідальності підприємства. 

5. Фінансова структура підприємства та її формування. 

6. Основні принципи облікової політики. 

7. Взаємозв’язок основної мети підприємства за мотивації персоналу. 

8. Система матеріального стимулювання як інтегральна частина бюджетування. 

9. Показники преміювання працівників окремих підрозділів та підприємства. 

10. Місце фінансів підприємств в фінансової системі країни.  

11. Характеристика фінансів суб’єктів господарювання як економічної категорії.   

12. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.  

13. Грошові потоки суб’єктів господарювання.  

14. Чистий грошовий потік підприємства.  

15. Особливості формування статутних капіталів підприємств різних організаційно-правових форм.  

16. Організація та управління фінансами суб’єктів господарювання.  

17. Економічний зміст та види грошових розрахунків суб’єктів господарювання.   

18. Принципи організації безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання.   

19. Характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках.   

20. Види санкцій за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни.  



21. Розрахунок фінансових результатів підприємства та їх відображення у фінансової звітності.  

22. Оцінка рентабельності продукції, капіталу підприємства.  

23. Визначення податку на прибуток підприємства.  

24. Розподіл чистого прибутку підприємства.  

25. Оподаткування суб’єктів підприємництва.   

26. Особливості оподаткування ФОП.  

27. Спрощена система оподаткування.  

28. Основні податки, що сплачують підприємства. 

29. Розрахунок показників прибутковості та рентабельності діяльності суб’єктів господарювання.  

30. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.  

31. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.  

32. Основні групи показників аналізу фінансового стану підприємства.  

33. Сутність фінансової стратегії підприємства та етапи її розробки.   

 

Опитування Усна та письмова форми опитування 



ДОДАТОК 

Схема курсу 
 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 
групова робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 
Термін 

виконання 

Тиж. 1 

 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання (далі СГ)  

1.1. Суть та основні фінансові категорії, які 

пов´язані з фінансовою діяльністю СГ  

1. 2. Зміст та основні завдання фінансової 

діяльності СГ  

1.3. Фінансова діяльність у системі завдань 

фінансового менеджменту підприємства 

1.4. Організація фінансової діяльності суб'єкта 

господарювання 

1.5. Форми фінансування підприємства 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

підручник, 

інші 

навчально- 

методичні 

матеріали 

Основна: 2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

1 год 

1-2-й тиждень 

Тиж. 2 

 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Формування власного капіталу СГ 

2.1. Власний капітал, його функції та складові 

2.2. Статутний капітал і корпоративні права 

підприємства 

2.3. Резервний капітал підприємства, його види та 

джерела утворення 

2.4. Система аналізу власного капіталу СГ 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

підручник, 

інші 

навчально- 

методичні 

матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,3
6. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

1 год 

3-й тиждень 



Тиж. 3, 4 

 

4 акад. 

год. 

Тема 3. Внутрішні джерела фінансування 

підприємств 

3.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування 

підприємства 

3.2. Самофінансування підприємств 

3.3. Збільшення статутного капіталу без залучення 

додаткових внесків 

3.4. Забезпечення наступних витрат і платежів 

3.5. Чистий грошовий потік та його показники 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

підручник, 

інші 

навчально- 

методичні 

матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

4 тиждень 

Тиж. 5, 6 

 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Зовнішні джерела фінансування СГ за 

рахунок позичкового капіталу 

4.1. Позичковий капітал, його ознаки та складові 

4.2. Кредитоспроможність підприємства 

4.3. Позичкові цінні папери СГ 

4.4. Комерційні та альтернативні кредити 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

підручник, 

інші 

навчально- 

методичні 

матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

5-6-й тиждень 

Тиж. 7, 8 
 

4 акад. 

год. 

Тема 5. Оптимізація структури капіталу СГ 

5.1. Точка беззбитковості (ТБ) або «фундамент 

діяльності» СГ 

5.2. Особливості використання розрахунку ТБ в 

управлінському обліку 

5.3. Оптимізація структури капіталу СГ 

5.4. Оцінка ефективності використання власного і 

позиченого капіталу 

5.5. Зв'язок системи управління капіталом з 

системою управління прибутком СГ 

 

Лекція, 
самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

підручник, інші 

навчально- 

методичні 

матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

7-8 тижні 



Тиж. 9, 

10 

 

4 акад. 
год. 

Тема 6. Інструменти фінансового контролінгу 

6.1. Суть та основні завдання фінансового 

контролінгу 

6.2. Стратегічний і оперативний фінансовий 

контролінг 

6.3. Система раннього попередження і реагування 

6.4. Методи контролінгу 

 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

9-10 тиждень 

Тиж. 11, 

12 

 

4 акад. 
год. 

Тема 7. SWOT-аналіз та методи фінансового 

прогнозування 

7.1. Економічна характеристика SWOT-аналізу 

7.2. Методи фінансового прогнозування 

7.3. Причинний метод прогнозування 

7.4. Методи прогнозування: екстраполяція 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

11-12-й 
тиждень 

Тиж. 13, 
14 

4 акад. 
год. 

 

Тема 8. Бюджетування на підприємстві 

8.1. Бюджетування як функція фінансового 

контролінгу 

8.2. Принципи та способи бюджетування 

8.3. Система бюджетів на підприємстві 

8.4. Визначення потреби в капіталі та особливості 

дотримання правил фінансування 

  

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

13-14 тиждень 

Тиж. 15, 
16 

4 акад. 
год. 

 

Тема 9. Фінансове інвестування  

на підприємстві 

9.1. Сутність та види фінансових інвестицій  

підприємств.  

9.2. Цілі та об'єкти фінансового інвестування.  

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 
2,4,10,20. 
Допоміжна: 
1,6,9,19,27,33,36. 

Опрацювати 

відповідні 

позиції 

рекомендованої 

літератури, 

2 год 

15-16-й 
тиждень 
 



9.3. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні 

фінансові вкладення.  

9.4. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні 

та спільні підприємства.  

9.5. Вкладення в боргові фінансові інструменти.  

9.6. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. 

9.7. Оцінка доцільності вкладень у корпоративні 

права.  

9.8. Методи оцінки фінансових інвестицій при 

відображенні їх у фінансовій звітності.  

9.9. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані 

та дочірні підприємства за методом участі в 

капіталі. 

 
48: 32 л + 

16 пр. 
занять 

 

 
     

 

 


