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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу  вивчення теоретичних знань про розробку та впровадження суб’єктами господарювання 

методів комплексного управління капіталом, фінансового планування за традиційними 

технологіями та технологією бюджетування, аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що формує економічну стратегію підприємств різних форм власності та 

організаційно – правових форм. 
Завдання курсу  обґрунтовувати особливостей реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  

мікрорівнях, а також ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування 

фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок. 
Компетентності  ФК1. Здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

 ФК2.Здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх розв’язання з можливістю 

інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН8. Застосовувати  теоретико-концептуальні основи, фундаментальні методологічні засади, 

науково-дослідний апарат основних наукових напрямів світової економічної теорії для 

самостійного формування концепцій сучасних економічних систем. 

 ПРН9. Розраховувати прогнози та моделювати явища й процеси у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 
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лабораторні)) 

МОДУЛЬ 1. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Тема 1. Основи 

фінансової 

діяльності 

суб’єктів 

підприємництва 

2/1 

Зміст та основні завдання фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва. 

Законодавча база фінансової діяльності 

підприємств. Організація фінансової 

діяльності підприємств. Форми 

фінансування підприємств. 

 

Студенти працють над 

задачами з методичних 

вказівок (при цьому 

користується 

методичними 

рекомендаціями до 

рішення задач). 

5 

Тема 2. 

Формування 

власного капіталу 

підприємств 

 

2/1 Капітал підприємства та його економічна 

сутність. Власний капітал підприємства, 

його функції та складові. Статутний 

капітал підприємства. Резервний і 

додатковий капітал підприємства. Звіт про 

власний капітал. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Тема 3.  

Внутрішні 

джерела 

фінансування 

підприємства 

2/2 Внутрішні джерела фінансування 

підприємства. Самофінансування та його 

роль у формуванні фінансових ресурсів 

суб’єктів підприємництва. Чистий 

грошовий потік. Звіт про рух грошових 

коштів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Модульний 

контроль 1 
6/4  Проходження тестування 5 

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА РАХУНОК 

ЗАПОЗИЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Тема 4. 

Фінансування 

підприємства за 

рахунок 

запозичених 

ресурсів 

2/2 Позичковий капітал підприємства, його 

ознаки та складові елементи. Фінансові 

кредити, їх види. Комерційні кредити. 

Вплив часу на визначення вартості грошей. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Тема 5. Фінансова 

діяльність на етапі 

реорганізації 

підприємства 

2/2 

Реорганізація як специфічний напрям 

фінансової діяльності підприємств. 

Загальні передумови реорганізації 

суб’єктів господарювання. Реорганізація, 

спрямована на укрупнення підприємств. 

Реорганізація, спрямована на 

розукрупнення підприємств. Перетворення 

як особлива форма реорганізації 

підприємств. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Тема 6. 

Фінансовий 

контролінг на 

підприємстві 

2/2 

Сутність, необхідність та основні завдання 

фінансового контролінгу. Види 

фінансового контролінгу. Система 

раннього попередження та реагування 

(СРПР). Методи контролінгу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Модульний 

контроль 2 
6/6  Проходження тестування  5 

Всього за  

семестр 

   70 

Екзамен    30 

Всього за курс 12/10   100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при 



вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамен) здобувач може набрати 

максимально 100 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та самостійної роботи студента, проведення контрольних 

заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено 

Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 


