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Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносин з 

приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є отримання студентами базових теоретичних знань і 

практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. 

Основні завдання 

  Основні завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; 

оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів підприємництва; освоєння 

методів оцінювання вартості підприємства; вивчення методів формування та інструментів 

дивідендної політики; оволодіння методами та інструментами фінансового контролінгу. 

 Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Вивчається після вивчення навчальних дисциплін «Фінанси», «Економіка підприємства», 

«Фінанси підприємств», «Менеджмент», «Інвестування», «Фінансовий ринок», 

«Бухгалтерський облік», передує вивченню навчальних дисциплін «Фінансовий аналіз», 

«Аналіз банківської діяльності». 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: місце фінансової діяльності в організаційній і управлінській роботі 

підприємств; завдання фінансової діяльності підприємств; форми і методи, які 

використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств і досягнення 

ними поставлених цілей. 

б) уміти: виконувати поточну та оперативну фінансово-економічну роботу; 

проводити аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності; приймати управлінські 

рішення щодо фінансової діяльності. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. 

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

Тема 3 Формування власного капіталу підприємства. 

Тема 4 Внутрішні джерела фінансування підприємства. 

Тема 5 Дивідендна політика підприємства. 

Тема 6 Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. 

Тема 7  Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

Тема 8 Фінансове інвестування підприємства. 

Тема 9 Оцінювання вартості підприємства. 

Тема 10 Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

Тема 11  Фінансовий контролінг на підприємстві. 

 

Кафедра: кафедра  фінансів суб’єктів господарювання. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. викл. Луців Л.М. 
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