
Фінансова діяльність – це сукупність господарських 
операцій, які призводять до зміни величини та складу 

власного і позикового капіталу. 

Фінансова діяльність – це діяльність, спрямована на 
забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, 

досягнення ним визначених цілей економічного і 
соціального розвитку. 

1. Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність 
суб’єктів підприємництва»



2. Важливість вивчення навчальної 
дисципліни

У професійній підготовці майбутніх фінансистів, 
бухгалтерів, податківців, аудиторів, які працюють в 

ринкових умовах, опанування знань і навичок у 
сфері фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва набуває першочергового значення. 
Майбутні спеціалісти повинні володіти методами 

забезпечення фінансовими ресурсами операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; 

уміти знаходити резерви збільшення доходів, 
прибутків і рентабельності суб’єкта підприємництва; 
здійснювати контроль за ефективним розподілом і 

цільовим використанням фінансових ресурсів 
підприємства.



3. Сфера професійного
використання: 

керівник підприємства, фінансовий 
менеджер, фінансовий директор, кризи-

менеджер, бухгалтер, аудитор, фінансовий 
аналітик, податківець, оцінщик вартості 
майна, арбітражний керуючий, керівник 
(спеціаліст) служби економічної безпеки 

підприємства, керівник (спеціаліст) 
консалтингової фірми. 



4. Мета вивчення навчальної 
дисципліни:

набуття теоретичних знань і практичних 
навичок щодо здійснення фінансової 
діяльності суб’єктів підприємництва.

Основні завдання навчальної дисципліни:
вивчення змісту і напрямів фінансової 

діяльності підприємств; оволодіння методами 
й інструментами фінансування суб’єктів 

підприємництва, формування дивідендної 
політики підприємства, оцінювання вартості 

підприємства, фінансового контролінгу.



5. Вивчивши дисципліну здобувач 
вищої освіти зможе:

– обґрунтовувати фінансові рішення та визначати їх ефективність;
– визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах

банку, оцінювати кредитоспроможність позичальника;
– оцінювати санаційну спроможність підприємства та прогнозувати

можливе настання його банкрутства;
– аналізувати причини кризи, сильні й слабкі сторони діяльності

підприємства;
– нараховувати дивіденди по акціях та визначати ефективність

дивідендної політики суб’єкта підприємництва;
– розробляти заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства-

боржника;
– визначати оптимальні внутрішні й зовнішні джерела фінансування

діяльності підприємства;
– розробляти програму реструктуризації суб’єкта підприємництва;

– оцінювати вартість майна підприємства та складати звіт про експертне
оцінювання вартості майна.



6. Зміст навчальної дисципліни 
розкривається в наступних темах

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.


