
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 

Мета курсу – формування у студентів системи знань щодо базових 
понять в технології організації фінансової діяльності підприємств реального 
сектора економіки, фінансових установ, органів влади та установ створених 
ними і громадських організацій, які виконують суспільно корисну діяльність.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Бухгалтерський облік, Статистика, Фінанси, Економічний аналіз, Аудит, 
Фінансова санація та банкрутство підприємств, Фінансовий облік, Фінанси 
підприємств тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 
щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

Програмні результати навчання: 
знати: основні напрямки фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 
способів і методів забезпечення їх ліквідності; методи формування власного та 
позичкового капіталу суб'єктів господарювання реального сектору економіки; 
фінансове планування та бюджетування підприємства;  
вміти: визначати ефективні напрями фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання; здійснювати оцінку вартості підприємства; визначати форми 
фінансування суб'єктів підприємництва; здійснювати аналіз грошових потоків 
суб'єктів підприємництва; здійснювати технічний аналіз фінансових інвестицій;  
володіти: знаннями змісту та основних напрямів фінансової діяльності 
підприємств, методів та інструментів фінансування суб’єктів підприємництва, 
методів оцінювання вартості підприємства, порядку формування дивідендної 
політики суб’єктів підприємництва, сутності, основних завдань методики 
проведення фінансового контролінгу.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Основи 
фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. Предмет та значення курсу 
фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Підприємництво як сучасна 
форма господарювання. Місце фінансової діяльності серед інших видів 
діяльності суб’єктів підприємництва. Організація фінансової роботи в суб’єктів 
підприємництва. розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській 
економічній науці.  Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в 
Україні. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва різних форм 



організації. Характеристика організаційно-правових форм підприємницької 
діяльності. Фінансова діяльність господарських товариств. Фінансова діяльність 
промислово-фінансових груп, венчурних і рієлторських підприємств. Фінансова 
діяльність державних підприємств. Фінансові нормативи діяльності 
кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань. Фінансова діяльність суб’єктів 
малого бізнесу в Україні та країнах ЄС. Формування власного капіталу 
підприємства. Власний капітал підприємства: функції, складові та Оцінка. 
Формування статутного капіталу акціонерних Товариств. Статутний капітал 
товариств з обмеженою відповідальністю: формування та управління ним. 
Пайовий та резервний капітал підприємств. Особливості формування 
резервного та пайового капіталу. Статутний капітал товариств з обмеженою 
відповідальністю: формування та управління ним. Пайовий та резервний капітал 
підприємств. Внутрішні джерела фінансування підприємства. Суть джерел 
фінансування підприємств. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за 
використання касового підходу. Характеристика внутрішніх джерел 
фінансування за використання методу нарахування. Управління грошовими 
потоками (Cash Flow) підприємства. 
ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. 
Дивідендна політика підприємства. Суть та види дивідендної політики. Теорії 
дивідендної політики та методи нарахування дивідендів. Чинники дивідендної 
політики. Процедура дивідендних виплат. Оцінка дивідендної політики та її 
результатів методом коефіцієнтів. Оподаткування дивідендів в Україні. 
Фінансування підприємства за рахунок запозичених коштів. Форми зовнішнього 
фінансування суб’єктів підприємництва. Особливості проведення операцій 
факторингу. Запозичення ресурсів суб’єктами підприємництва за рахунок 
короткострокових кредитів. Залучення фінансових ресурсів підприємства 
шляхом випуску облігацій. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


