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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов'язкова дисципліна

Семестр 5

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 20

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 80

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 8

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - сформувати у студентів систему знань з теоретичних і практичних 
питань організації  фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Завдання - ознайомлення з сутністю та теоретичними основами фінансової 
діяльності суб’єктів підприємництва, методичним інструментарієм забезпечення 
ефективної фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, процесами 
формування власного і позичкового капіталу підприємств, методикою оцінювання 
вартості підприємства, особливостями фінансової діяльності на етапі реорганізації 
та в сфері зовнішньоекономічних відносин; основами управління фінансовими 
інвестиціями; вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності 
підприємств; оволодіння практичними навичками використання форм 
фінансування підприємств; здобуття практичних навичок визначення потреби 
підприємства в капіталі; ознайомлення з процесом формування власного та 
позичкового капіталу підприємства; оволодіння методами й прийомами 
фінансового контролінгу, вивчення особливостей фінансової діяльності 
підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових ресурсів суб’єктів 

підприємництва 

Тема 1. Сутність та функції фінансів
суб'єктів підприємництва

12 2 2 8

Тема 2. Особливості фінансування 
суб’єктів підприємництва різних форм 
організації бізнесу

12 2 2 8

Тема 3. Формування власного капіталу
суб’єктів підприємництва

12 2 2 8

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування
підприємства

12 2 2 8

Тема 5. Дивідендна політика
підприємства

12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10 40

Змістовий модуль 2 :  Напрями фінансової діяльності суб’єктів підприємництва у сучасних 

умовах.

Тема 6. Фінансування підприємства за
рахунок запозичених ресурсів

12 2 2 8

Тема 7. Рееорганізація та фінансове
інвестування підприємства

12 2 2 8

Тема 8. Оцінювання вартості
підприємства

12 2 2 8

Тема 9. Фінансова діяльність
підприємств у сфері
зовнішньоекономічних відносин

12 2 2 8

Тема 10. Фінансовий контролінг на
підприємстві 

12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10 40

Усього годин 120 20 20 80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Практичне заняття  
Сутність та функції фінансів суб'єктів підприємництва

2

2
Практичне заняття  
Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм 
організації бізнесу

2

3 Практичне заняття  
Формування власного капіталу підприємства 

2

4 Практичне заняття  
Внутрішні джерела фінансування підприємства

2

5 Практичне заняття  
Дивідендна політика підприємства.

2

6 Практичне заняття  
Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

2

7
Практичне заняття  
Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства.Фінансове 
інвестування підприємств

2



8 Практичне заняття  
Оцінювання вартості підприємства

2

9
Практичне заняття  
Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних 
відносин.

2

10 Практичне заняття  
Фінансовий контролінг на підприємстві

2

5. Індивідуальні завдання

1 Оцінка розвитку фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні

2 Організація фінансової діяльності підприємств: вітчизняна практика та 
зарубіжний досвід

3 Аналіз джерел фінансування українських підприємств

4 Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів суб’єктів 
підприємництва

5 Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва та його 
оптимізація

6 Державне регулювання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та 
його ефективність

7 Оцінка податкового регулювання фінансової діяльності суб’єктів 
підприємництва

8 Альтернативні джерела залучення капіталу підприємства та їх оцінка

9 Аналіз фінансової діяльності господарських товариств

10 Фінансова діяльність промислово-фінансових груп, її особливості та оцінка

11 Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та її аналіз

12 Оцінка фінансових відносин акціонерного товариства з суб’єктами 
підприємництва

13 Особливості формування резервного капіталу підприємств

14 Фінансова діяльність акціонерного товариства та її оцінка

15 Джерела формування власного капіталу суб’єктів господарювання та їх 
оптимізація



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових ресурсів суб’єктів 

підприємництва 

Тема 1. Сутність 
та функції 

фінансів суб'єктів 
підприємництва

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Фінансова, 

операційна та інвестиційна діяльність суб’єктів 

підприємництва. Фінансові ресурси суб’єктів  

підприємництва. Організація фінансової діяльності 

підприємства. Державне регулювання фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансові  

взаємовідносини  підприємств з державою та їх місце у 

фінансовій діяльності 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 2. 
Особливості 
фінансування 

суб’єктів 
підприємництва 

різних форм 
організації бізнесу

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Критерії вибору 

організаційно-правової форми ведення 

підприємницької діяльності. Форми фінансування 

діяльності суб’єктів підприємництва. Зобов’язання 

суб’єктів підприємництва. Основи фінансування 

суб’єктів підприємництва в Україні. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 3. 
Формування 

власного капіталу 
підприємства

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:  Власний капітал 

підприємства, його функції та складові. Характеристика 

статей власного капіталу і порядок їх відображення в 

балансі. Статутний капітал: формування та джерела. 

Види резервного капіталу та джерела його формування. 

Зміна величини статутного капіталу акціонерного 

товариства 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 4. Внутрішні 
джерела 

фінансування 
підприємства 

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:  Сутність та 

класифікація внутрішніх джерел фінансування 

підприємства. Поняття  самофінансування 

підприємства, його джерела. Принципи 

самофінансування підприємств. Cash-Flow (чистий 

грошовий потік) як внутрішнє джерело фінансування 

підприємства. Звіт про рух грошових коштів. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 5. 
Дивідендна 

політика 
підприємства. 

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:  Зміст і завдання 

дивідендної політики. Теорії дивідендної політики. 

Показники ефективності дивідендної політики 

підприємства. Розподіл прибутку і виплата дивідендів. 

Фактори, що впливають на дивідендну політику 

підприємства. Методи нарахування дивідендів. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових ресурсів суб’єктів 

підприємництва 

Тема 6. 
Фінансування 

підприємства за 
рахунок 

запозичених 
ресурсів

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:  Практична 

діяльність підприємства щодо отримання банківського 

кредиту.  Кредитне забезпечення, його форми. 

Фінансування підприємства за рахунок комерційних 

позичок. Фінансування підприємства за рахунок 

коштів, залучених в результаті емісії та розміщення 

облігацій. Небанківське кредитування підприємств в 

сучасних умовах. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 7. 
Реорганізація та 

Фінансове 
інвестування 
підприємств

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Реорганізація і 

реструктуризація підприємства як санаційні заходи. 

Форми і види реструктуризації і реорганізації 

підприємства. Економічна сутність та види інвестицій. 

Інвестиційна діяльність підприємств. Фінансові 

інвестиції: сутність, об’єкти, форми. Формування 

портфелю цінних паперів і управління ним. Економічна 

оцінка ефективності фінансових інвестицій. 

Інвестиційні ризики  та їх оцінка. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 8. 
Оцінювання 

вартості 
підприємства

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Взаємозв’язок цілей 

оцінювання вартості підприємства з видами оцінної 

вартості і суб’єктами оцінки. Методи оцінювання 

вартості  підприємства та їх характеристика. Доходний 

підхід оцінювання вартості  підприємства.. Витратний 

підхід оцінювання вартості  підприємства. Ринковий 

(порівняльний) підхід оцінювання вартості 

підприємства 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Тема 9. Фінансова 
діяльність 

підприємства у 
сфері 

зовнішньоекономі
чних відносин.

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Види 

зовнішньоекономічних операцій та методи їх 

здійснення. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності 

та методи їх нейтралізації. Розрахунки при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. Суть і принципи 

митного регулювання ЗЕД в Україні. Фінансова 

діяльність на території вільних економічних зон. 

Офшорні зони. 

2. Самотестування 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тема 10. 
Фінансовий 

контролінг на 
підприємстві

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:  Організація й 

інформаційне забезпечення фінансового контролінгу. 

Бюджетування й аналіз відхилень як найважливіші 

методи фінансового контролінгу.  Стратегічна 

діагностика й інструменти стратегічного фінансового 

контролінгу. Оперативна діагностика й інструменти 

оперативного фінансового контролінгу. 

2. Самотестування 

3. Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуацій- 

ні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

7. Результати навчання

1 Розуміння процесів формування власного і позичкового капіталу підприємств, методики 
оцінювання вартості підприємства

2 Знання сутності та теоретичних основ фінансової діяльності суб’єктів підприємництва;

3 Уміння застосовувати прийоми аналізу фінансової діяльності підприємств;

4 Знання методичного інструментарією забезпечення ефективної фінансової діяльності 
суб’єктів підприємництва

5 Уміння цінювати фінансове забезпечення та фінансовий стан підприємства;

6 Уміння застосовувати інструменти фінансового контролінгу;

7 Уміння надавати оцінку ефективності дивідендної та інвестиційної політики підприємства;

8. Форми навчання

Навчальні заняття (лекції, семінарські і практичні заняття),  складання 
графічних (структурно-логічних) схем, розв'язання практичних завдань і 
вирішення ситуацій, індивідуальне тестування студентів, ділові ігри, підсумкова 
презентація студентами, тематичні дискусії, само-експрес-опитування студентів з 
дисципліни, кейс-метод - дає можливість приблизити процес навчання до реальної 
практичної діяльності спеціалістів, презентації, виступи перед аудиторією, 
використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, 
звіту про виконання індивідуального завдання.

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2 1 1 1 5

Тема 2 2 1 1 1 5

Тема 3 1 1 1 1 1 5

Тема 4 2 1 1 1 5

Тема 5 2 1 1 1 5

Змістовий модуль 2 

Тема 6 2 1 1 1 5

Тема 7 2 1 1 1 5

Тема 8 2 1 1 1 1 6

Тема 9 1 1 1 1 4

Тема 10 2 1 1 1 5



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1
Гудзь Ю.Ф. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: метод.вказівки 
для провед. семін. і практ.занять для студ.спец. «Фінанси, банківська справа 
та страхування». – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2016. - 56с.

2
Гудзь Ю.Ф. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: конспект лекцій. 
Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2016. - 216с.

12. Рекомендована література

Основна

1 Конституція України. –К., 1996

2 Господарський кодекс України.- Х «ТОВ Одіссей», 2010

3 Бюджетний кодекс України - Х «ТОВ Одіссей», 2010

4 Податковий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 568 с

5 Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні” // Інформ. бюлетень. Асоціація українських банків. – 1996. -№12

6 Закон України «Про акціонерні товариства» // ВВР №  46 від 23.12.2010 р.

7 Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. із змінами і 
доповненнями

8 Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні” № 2658-Ш від 12.07.2001

9 Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: 
Навч.посіб – К.: ЦУЛ, 2010 – 504 с.

10 Омелянович Л.О. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. 
Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013 – 275 с.

11 Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч.пос. – К.: 
Центр учбової літератури,2008. – 296 с.

12 Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 
Навч.посібник.- К.:КНЕУ, 2013.- 554 с.

13 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для 
самост.вивч.дисц. / О.О.Терещенко та ін. – К.: КНЕУ, 2015. – 312 с.



Допоміжна 

1 Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения. – СПб :Питер, 2011 – 496 с.: ил.

2 Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. - К.: "Ника - Центр", 2009.   

3 Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП,2001

4

Олійник О.О. Логіко-структурна модель платіжного календаря в управлінні 
грошовими потоками підприємств АПК / О.О. Олійник // Вісник
Бердянського університету менеджменту та бізнесу . – 2010. - №1. – С.
106-110. 

5
Омелянович Л.О. Розвиток фінансової інфраструктури малого
підприємництва: монографія /. Л.О. Омелянович, К.В. Богун. – Донецьк:
ДонНУЕТ, 2011.

6

Омелянович Л.О. Діяльність торговельного підприємства в умовах 
трансформації податкового середовища: монографія / Л.О. Омелянович, Є.С. 
Гордієнко. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2011. – 
252 с.

7
Омелянович Л.О., Хістєва О.В..Чайковська О.В., Зєрова О.М. Фінансовий 
менеджмент: Інтегрований навчальний комплекс (підручник, електронна 
навчальна система на компакт-диску) – Донецьк: ДонДУЕТ – 2006. – 285 с.

8

Омелянович М.Ю. Податкові і фінансово-кредитні важелі стійкості суб’єктів 
підприємництва// Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої 
економіки: Мат-ли ХІ  міжнар.наук-практ.конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 11-12 
листопада 2011р. – С.76-78

9 Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. / 
А.М.Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001

10 Школьник І.І. Глобальні фінансові активі: структурні зміни / І.І. Школьник // 
Вісник НБУ. – 2011. – Липень. – С. 3-6.
Чайковська О.В. Фактор оподаткування в дивідендній політиці суб’єктів
підприємництва // Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої 
економіки: Мат-ли ХІ міжнар.наук-практ.конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 11-12
листопада 2011р. – С.472-474 

11
Чайковська О.В. Зміст і перспективні напрями фінансової діяльності 
підприємств . – Торгівля і ринок України: темат.зб.наук. пр. Вип..31, т.2. – 
Донецьк:ДонНУЕТ, 2011. – С.331-335

Інформаційні ресурси 

1 Чайковська О.В.Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: конспект 
лекцій.[ Електронний ресурс ]. – Донецьк, 2012

2 Офіційний сайт  http://zakon1.rada.gov.ua


