
Повна назва: Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва  

   
Статус: Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки 

 

Мета: надання базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності 

різних суб’єктів підприємництва. 

Завдання дисципліни полягають у: 

узагальненні знань інших професійно орієнтованих дисциплін щодо сутності та 

особливостей функціонування фінансів підприємства, структури його активів та пасивів, 

правового забезпечення функціонування різних організаційно-правових форм 

підприємства та інших суб’єктів господарювання; 

виявленні структури власного капіталу; методів збільшення та зменшення статутного 

капіталу; сутності, етапів емісійної та складових дивідендної політики підприємства; 

структури внутрішніх джерел його фінансування;  

визначенні процедури та вартості залучення різних складових позичкового капіталу 

(фінансові кредити, лізинг, комерційні кредити, факторинг, облігації, варанти); 

методичних підходів до оцінки вартості підприємства;  

виявленні фінансових аспектів реорганізації підприємств; особливостей здійснення 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

відносин; 

узагальненні особливостей фінансової діяльності комерційного банку, страхової 

компанії, кредитної спілки, недержавного пенсійного фонду, інших небанківських 

фінансових установ. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни. Дисципліна, ґрунтуючись 

на знаннях, що було отримано студентами в рамках вже прослуханих фахових дисциплін, 

курс Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва доповнює та розширяє кругозір, базу 

теоретичних та практичних навичок. На лекційних та семінарських заняттях робиться 

акцент на важливості викладеного матеріалу, вирішуваних завдань для майбутньої 

професії фінансиста. На лекціях практикується діалог та підтримується зворотній зв’язок 

із аудиторією, залучення її до обговорення існуючих підходів до управління фінансами 

суб’єктів підприємства, останніх досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців 

фінансової сфери. На практичних заняттях приділяється увага специфіці фінансової 

роботи, вирішенню практичних завдань, аналізується фінансова звітність вітчизняних 

підприємств, обговорюються проблемні моменти операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання України, розробляються рекомендації з їх вирішення 

та уникнення.  

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд.  с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Поняття фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. 

Внутрішні джерела фінансування  

Тема 1. Зміст 

фінансової діяльності 

суб’єктів 

підприємництва.   

10 2 2 - - 6 15,2 0,5 1 - - 11 

Тема 2. Формування 

власного капіталу 

14 4 4 - - 6 29 1 - - 11 



підприємств 

Тема 3. Внутрішні 

джерела фінансування 

10 2 2 - - 6 15,2 0,5 1 - - 11 

Разом за змістовим 

модулем 1 

34 8 8 - - 18 59,4 1 3 - - 33 

Змістовний модуль 2. Позичкові фінансові ресурси  

Тема 4. Фінансування 

підприємств за 

рахунок позичкового 

капіталу. 

14 4 4 - - 6 29 1 1 - - 11 

Тема 5. Оцінка 

вартості підприємств 

10 2 2 - - 6 15,2 1 - - 11 

Разом за змістовим 

модулем 2 

24 6 6 - - 12 44,2 1 2 - - 22 

Змістовний модуль 3. Основи фінансового контролю на підприємстві 

Тема 6. Фінансові 

інвестиції 

підприємств.  

10 2 2 - - 6 15,2 1 1 - - 11 

Тема 7. Фінансова 

діяльність 

підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних 

відносин. 

10 2 2 - - 6 15,2 1 - - 10 

Тема 8. Фінансовий 

контролінг. 

Бюджетування на 

підприємстві 

10 2 2   6 15,2 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 6 6 - - 18 45,6 1 3 - - 31 

Змістовний модуль 4. Особливості фінансової  діяльності різних видів підприємств  

Тема 9. Особливості 

фінансування 

підприємств різних 

форм організації 

бізнесу.  

14 4 4 - - 6 15,6 1 1 - - 10 

Тема 10. Фінансові 

аспекти реорганізації 

підприємств. 

9 2 2 - - 5 - - 

Тема 11. Особливості 

фінансової діяльності 

інших суб’єктів 

господарювання 

9 2 2 - - 5 42,2 1 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 4 

32 8 8 - - 16 30,8 1 2 - - 20 

Усього годин  120 28 28 - - 64 120 4 10 - - 106 

 

Знання та навички. Засвоївши дисципліну “Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва”, студенти повинні  

Знати: 

- зміст, завдання та принципи організації фінансової діяльності суб’єкта 

підприємництва;  

- процедуру формування власного та позичкового капіталу підприємства;   



- фактори та методи дивідендної політики;  

- склад внутрішніх джерел фінансування підприємства;  

- особливості функціонування приватного підприємця (підприємства), 

господарських товариств (акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариство) та 

інш.;   

- сутність та завдання різних форм реорганізації підприємства; 

- основні аспекти інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- принципи організації бюджетування на підприємстві; 

- особливості фінансової діяльності різних суб’єктів господарювання. 

  Вміти: 

- обирати за критеріями необхідні форми фінансування діяльності підприємства; 

- визначати необхідність та суму збільшення (зменшення) статутного капіталу;  

- застосовувати методи санації балансу підприємства; 

- нараховувати податки на дивідендні виплати підприємства; 

- визначати ефективність дивідендної політики; 

- визначати розмір внутрішніх джерел фінансування суб’єкта підприємництва; 

- розраховувати вартість залучення різних видів позичкового капіталу;  

- оцінювати вартість капіталу підприємства;  

- обирати за критеріями найбільш оптимальну організаційно-правову форму 

бізнесу;  

- оцінювати доцільність фінансових інвестицій підприємства;  

- складати та розраховувати бюджети (бюджет збуту, доходів, витрат, грошових 

надходжень та виплат та інш.) та фінансову звітність підприємства; 

- самостійно і кваліфіковано застосовувати знання нормативно-правової бази щодо 

фінансової діяльності різних суб’єктів господарювання;  

- вільно оперувати отриманими знаннями при самостійному вирішенні практичних 

задач та приймати управлінські рішення на основі детального та ґрунтовного  аналізу 

показників та результатів діяльності суб’єктів господарювання.  

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 120 год. / 4 кредити ECTS 

 

Види робіт. Серед контрольних заходів у рамках дисципліни передбачено: усне 

опитування (розгляд проблемних ситуацій, вирішення задач); письмові домашні роботи. 

Серед вибіркових видів самостійної роботи для студентів передбачено підготовку 

короткого докладу або підбірки новин у сфері фінансів з будь-якої теми групового 

заняття.  

 

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва» є контрольна робота. Контрольна робота розроблена в декількох 

варіантах, містить питання творчого характеру та задачі, що унеможливлює повне 

дублювання відповідей студентів, списування тощо. 

 

Оцінювання. Усні опитування оцінюються таким чином, щоб максимальна оцінка 

становить 35 балів. Максимальна сума балів за домашні роботи складає 35 балів, за 

доповідь та підбірку новин по 5 балів. Таким чином, протягом групових занять студент 

може отримати 80 балів.  

Підсумкова контрольна робота оцінюється у 20 балів.  

 

Викладач: 

Конєва Тетяна Анатоліївна – Заступник завідувача кафедри фінансів і кредиту, 

кандидат економічних наук, доцент.  



Стаж педагогічної діяльності – 14 років. Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси 

підприємств», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва», «Управління фінансовою санацією підприємства».  

Захистила кандидатську дисертацію у 2009 році за спеціальністю – 08.00.01 – 

економічна теорія і історія економічної думки на тему «Механізм впливу малого бізнесу 

на економічне зростання».  

Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 

спеціальністю «Фінанси і кредит».  

Коло наукових інтересів – формування та реалізація політики фінансування 

діяльності підприємства.  Має понад 25 наукових та навчально-методичних праць.  

Бере активну участь у науковій роботі зі студентами. Є членом оргкомітету 

Щорічної конференції молодих вчених «Ольвійський форум», науковим керівником 

статей студентів.   

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації.  Отримала подяку від Міністерства освіти і науки України за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.  

 


